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“Alif Laam Miim, tämä on kirja, jos-
sa ei ole epäilykselle sijaa, johdatus 
jumalaapelkääville, niille, jotka usko-
vat salattuun, pitävät rukouksensa 
ja jakavat siitä, mitä olemme heille 
antaneet.” (Baqara 1-4)

Olemme keskellä maailmanlaa-
juista lamaa. Suuret yhtiöt ovat 
menettäneet miljoonia, elleivät 
miljardeja euroja ja kärsivät talou-
dellisesta laskukaudesta, mutta 
onnekseen ne saavat helposti 
taloudellista tukea valtioiltaan ja 
jättänevät pian taantuman taak-
seen. 

Eniten lamasta kärsivät todella 
köyhät ja avun tarpeessa olevat 
ihmiset. Ehkä tämän takia Juma-
lan käsky köyhien auttamiseksi on 
heti uskon ja rukouksen käskyjen 
jälkeen. Valmius auttaa omista va-
roistaan niitä, jotka apua tarvitse-
vat, on tärkeä hyvyyden ja inhimil-
lisyyden ele. 

Ramadan on rukouksen ja paas-
ton kuukausi, jonka aikana mus-
limi vahvistaa uskoaan Jumalaan. 
Muslimit ympäri maailmaa paas-
toavat aamunsarastuksesta aurin-

gonlaskuun. Päivän aikana heidän 
on pitäydyttävä ruuasta, juomasta, 
tupakasta ja kaikesta muustakin 
ravinnon tapaisesta. Heidän on ai-
van kuin imitoitava köyhistä köy-
himpien elämäntapaa. Paastoon 
liittyy toki muitakin sääntöjä; esi-
merkiksi ei saa valehdella, katsoa 
jotain kiellettyä sekä on jättäydyt-
tävä maallisista iloista ja tarpeista 
ja keskityttävä Jumalaan ja hyvänä 
olemiseen. 

Paastokuun päätteeksi vietetään 
’Eid al-Fitr juhla. Ennen juhlapäi-
vän rukousta jokainen perheen-
pää maksaa perheensä ja itsensä 
puolesta pakollisen almun (zakaat 
al-fitriijjah), jonka määrä on kolme 
kiloa heidän käyttämäänsä perus-
ruoka-ainetta. Almu maksetaan 
joko tuotteena (peruna, leipä, riisi 
jne) tai sitä vastaavana rahamää-
ränä. Tämä almu kerätään yleensä 
itse ’Eid päivänä, jolloin muslimit 
saavat taas syödä päiväsaikaan ja 
viettävät juhlaa.

Muistan, kuinka lapsena isoisäni 
ja isäni ottivat esille uudet, vielä 
käyttämättömät setelit ja jokainen 
taloudessamme asuva - vauvasta 
vaariin - kosketti seteleitä, jotta 
kaikki näin osallistuisivat almun 
antamiseen. Tämän jälkeen setelit 
laitettiin säilöön Pyhän Koraanin 
väliin hyvän tarkoituksen osoitta-
miseksi, kunnes ne sitten annet-
taisiin jollekulle tarvitsevalle.

Fitriijja- almun tulisi sitä tarvitse-
va saada mahdollisimman pian 
’Eid päivänä. On todella liikutta-
vaa nähdä, kuinka kaikki muslimit 
juhlapäivänään antavat tämän al-
mun, joka sitten jaetaan köyhille.  

Näin kaikki pääsevät nauttimaan 
juhlapäivästä. Nämä almut anne-
taan suoraan köyhille, eikä niistä 
vähennetä mitään sellaisia kus-
tannuksia, jotka yleensä menevät 
hyväntekeväisyysjärjestöjen omiin 
hallinnollisiin kuluihin ja palkkoi-
hin. Tällaista suoraa hyväntekeväi-
syyttä voisi ajatella harjoittettavan 
myös länsimaissa etenkin näinä 
aikoina, jolloin työttömyys ja sen 
tuoma köyhyys kolkuttelevat yhä 
useampaa ovea. 

Muistakaamme, että tänä vuonna 
lama on iskenyt ankarimmin köy-
hiin, joten kaikkien muslimien tu-
lisi yhdessä yrittää toimittaa tämä 
raha - aina viimeistä senttiä myö-
ten - niille, jotka sitä eniten tarvit-
sevat.

Totisesti Jumala on hyvistä teois-
tamme tietoinen ja palkitsee hy-
vyyden hyvyydellä.

”Onko hyvyyden palkkio muuta kuin 
hyvyys?” (Rahmaan 55:60)

”Ken tekee hiukkasenkin painon ver-
ran hyvyyttä, tulee sen näkemään.” 
(Zalzalah 99:8)

Haluan toivottaa hyvää ja siunat-
tua Ramadania kaikille lukijoille!

Madjid
Bahmanpour

Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen

”Eniten lamasta 
kärsivät todella 
köyhät ja avun 
tarpeessa olevat 
ihmiset. Ehkä 
tämän takia Ju-
malan käsky köy-
hien auttamiseksi 
on heti uskon ja 
rukouksen käs-
kyjen jälkeen... 
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”Paastoaminen on teille 
kuitenkin kaikkein pa-
rasta.” (2:184)

K
ielellisesti paasto tar-
koittaa aikaa, jolloin 
ihminen kieltäy ty y 
tekemästä jotakin. Se 
saattaa sisältää esi-
merkiksi kieltäytymis-

tä ruoasta, liikkumisesta tai puhu-
misesta. Islamilaisessa paastossa 
kieltäydytään tietystä asiasta tie-
tyn kuukauden aikana. Koraanissa 
puhutaan paaston säännöistä ja 
hyödyistä kaikkiaan neljässätoista 
jakeessa eri suurissa.  Yksi näistä ja-
keista kuuluu:”Teille, jotka uskotte, 
säädetään paasto niin kuin niille, 
jotka olivat ennen teitä, jotta oppi-
sitte pelkäämään Jumalaa.” (2:183). 
Tästä jakeesta käy ilmi, että paas-
toaminen ei kuulu pelkästään isla-

miin vaan liittyy myös kaikkiin isla-
mia edeltäviin uskontoihin. Lisäk-
si jakeesta käy ilmi, että paaston 
tarkoitus on uskon vahvistaminen 
sekä pyrkimys päästä lähemmäksi 
Allahia.

Paasto muissa
uskonnoissa
Kun Aatami oli syönyt kiellettyä 
ruokaa, hän joutui pois paratiisis-
ta. Aatami aloitti paastoamisen 
ja oli ensimmäinen ihminen, joka 
paastosi. Paastoamisesta hän teki 
välineen, jolla hän lähestyi Allahia 
yhä enemmän. Paastoamalla hän 
halusi puhdistaa henkensä virheel-
lisistä teoistaan. 

Paastoaminen jatkui näin kaikille 
profeetoille ja uskoville ihmisille 
ominaisena käytöstapana. Myös 
juutalaisten profeetat puhuivat 
paaston tärkeydestä ja merkityk-

sestä. Esimerkiksi Too-

rassa Jesajan kirjassa (58) on tästä 
maininta. Juutalaiset paastoavat 
tiettyjä päiviä, kuten kuukauden 
viimeisen päivän tai pääsiäisen 
jälkeisen maanantaipäivän. Juu-
talaiset paastoavat myös, kun he 
haluavat ratkaista katastrofeja 
ja ongelmia. Toorassa ylistetään 
paastoamista sekä paastoavia ja 
heidän hyvyyttään.

Kristityt pitävät paastoa hyvin tär-
keänä osana uskontoaan. Esimer-
kiksi ortodoksisen perinteen mu-
kaan paastoaikana ei käytetä liha- 
ja maitoruokia. Katolilaisilla on tiet-
tyjä paastopäiviä, kuten paastoa-
minen 40 päivää ennen pääsiäistä 
sekä jokaisen viikon keskiviikko ja 
torstai. Nykyään varsinaisia paasto-
päiviä on kaksi: tuhkakeskiviikko ja 
pitkäperjantai.

Paasto Islamissa
Islamissa paasto on hyvin tärkeä 
uskon vahvistamisen kannalta. Is-
lamissa paasto on pakollinen ja 

yhtä tärkeää kuin rukoilemi-
nen, almujen antaminen tai 

pyhiinvaellus. Islamissa 
paastolle on varattu 

tietty aika ja tie-
tyt säännöt, 
m u t t a  s e n 

edut huomi-
oon ottaen 
muslimeja 
kehotetaan 
paastoa-
maan muul-
loinkin. Paas-
ton hengelli-
nen merkitys 
on se,  et tä 
muslimi yrit-
tää  korjata 
suhteensa 

Paasto
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Allahiin. Muslimi pyyhkii näin vuoden sisällä 
tekemiään virheitä paastomalla ja tottelemalla 
Allahin lakia. 

Kun muslimi paastoaa, hän yrittää parhaansa 
mukaan noudattaa paaston sääntöjä. Paasto-
amisen aikana ei saa esimerkiksi valehdella tai 
puhua muista ihmisistä pahaa. Nämä teot mi-
tätöivät paaston tai vähentävät paastoavan hy-
veitä. Paaston aikana muslimi viettää enemmän 
aikaa Jumalan palvomisteoissa, jotta hän saisi 
paljon hyveitä. Hän kääntää katseensa maalli-
sesta elämästä taivaalliseen elämään ja lopulli-
seen, ikuiseen iloon. Muslimi tietää, että tämä 
maallinen elämä on viljelymaa taivaalliseen elä-
mään. Jumala haluaa luoda paaston aikana esi-
merkillisen yhteiskunnan, joka noudattaa kor-
keita moraalisia arvoja koko vuoden ajan eikä 
pelkästään paastokuukautena eikä näin ollen 
tottele saatanan vaan Jumalan sanaa.

Paaston hyväksyminen tarkoittaa, että Juma-
la on tyytyväinen uskovan tekoon. Paaston 
aikana ihmisen sielu lepää ja vakiintuu, mikä 
vaikuttaa positiivisesti ihmisen kehoon ja ole-
massoloon. Paastoaminen on yksi keino, jolla 
ihminen pystyy ylläpitämään hyvinvointiaan. 
Siksi Jumala on profeettojen kautta kehoitta-
nut ihmisiä paastoamaan. Paastosta on keholle 
myös terveydellistä hyötyä.

Paastominen on siis ollut osa kaikkia uskontoja. 
Paastoajat ja -päivämäärät vaihtelevat eri us-
konnoissa mutta kaikki uskonnot ovat samaa 
mieltä paaston tärkeydestä ja sen positiivisesta 
vaikutuksesta sieluun. Islamissa paasto on mää-
rätty ramadan-kuukauden ajaksi. Paastoamalla 
muslimi pyrkii sielun täydellisyyteen. Hän jättää 
tietyksi osaksi päivästä ruoan ja kääntyy Juma-
lan puoleen. Näin muslimi saa hengellisen tyy-
dytyksen. Paasto lisää paastoavan luonteen sy-
vyyttä ja itseluottamusta. Se poistaa pelkoa ja 
epävarmuutta ja vapauttaa paastoavan maal-
lisista rajoitteista kohti äärimmäistä Jumalan 
rakkautta.

Hassan Fathollapour
Kirjoittaja on Resalat Islamilaisen 

Yhdyskunnan imaami

Salamin
viisaudet

Allahin Profeetta (roh) on sa-
nonut: ”Shaaban on minun 
kuukauteni ja ramadan-kuu-
kausi on mahtavan Jumalan 
kuukausi. Se, joka paasto-
aa yhden päivän shaaban-
kuussa, tulee pelastumaan 
Tuomiopäivänä. Kaksi päi-
vää paastonneille annetaan 
heidän syntinsä anteeksi ja 
kolme päivää paastonneita 
kehotetaan jatkamaan hyvää 
työtään.”

Imam Ali (rh) sanoi: ”Älyn pa-
ras aktiivisuus on synnin jät-
täminen ja sielun vikojen kor-
jaaminen.”

Imam Hasan Bin Ali (rh) sanoi: 
”Ihmettelen henkilöä, joka 
miettii ruokaansa enemmän 
kuin älyänsä. Hän estää pa-
hojen aineiden pääsyn ma-
halaukkuunsa mutta laskee 
sieluunsa tuhoisat aikeet.” 

Imam al-Kazim (rh) sanoi: ”Se, 
joka ei mieti tekojaan joka 
päivä, ei ole meistä. Hyvästä 
teosta hän pyrkii parempaan 
ja kiittää Allahia, ja pahante-
koa hän katuu ja pyytää sille 
anteeksiantoa Jumalalta.”
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Eid-juhla on kuin elämän-
kukka, jonka tuoksu painuu 
syvälle muistiin. Se tuottaa 
iloa nuorille, jotka kohtaavat 
kukoistavin ajatuksin itsensä 
sekä koko maailman. Eidi-
nä juhlija hengittää syvään 
ja hänen ilmeestään näkee, 
että hän aistii mielessään 
totuuden ja itsetyytyväisyy-
den sekä vilpittömän toivon 
palkkiosta. Juhla on sana, 
josta tulee mieleen läheisyy-
den ja rakkauden aika, iloiset 
muistot ja lasten nauru.

J
uhlat ovat jo muinaisuu-
dessa olleet sidoksissa 
kansojen uskonnollisiin 
tapoihin. Juhla on uskon-
nonkuva, joka heijastaa 
sen opetuksia ja sisältöä. 

Juhla on Jumalan lahja palvojil-
le, ja sen tarkoituksena on kantaa 
ilon viestiä. Juhlan kautta uskovat 
julistavat kuuliaisuutensa Jumalal-
le tiettyjen rituaalien kautta. Nämä 
rituaalit heijastavat oman uskon-
toryhmänsä identiteettiä. Juhlan 
idea on siis sidoksissa uskontoon.

Muinaiset juhlat

Muinaiset kulttuurit loivat itsel-
leen juhlia. Esimerkiksi Kaksoisvir-

tainmaan kulttuurijuhlat ovat ol-
leet sidoksissa aurinkoon ja maan 
viljavuuteen. Persialaiset puoles-
taan halusivat värjätä elämänsä 
luonnonväreillä. Keväisin heräävä 
luonto värjää itseään monilla vä-
reillä, jolloin luonto on antanut 
persialaisille rauhan ja kirjavuu-

den, jotka heijastavat optimismin-
sa ihmisiin. Persialaiset valitsivat 
itselleen kevätjuhlan eli Newrooz-
juhlan. Newrooz-juhlana ihminen 
sitoo itsensä elämän elementtei-
hin. Faaraot, roomalaiset ja kreik-
kalaiset käyttivät merkittävän osan 
ajastaan juhlimiseen. Heidän juh-

Eid ... Jumalan 
lahja ihmisille

Eid
on arabiankielinen sana, joka tarkoittaa juhlapyhää.
Islamin suurimmat juhlat ovat Eid al-Fitr, jota vietetään paasto-
kuukauden loputtua, sekä Eid al-Adha, joka tunnetaan myös ni-
mellä uhrijuhla ja jota vietetään pyhiinvaelluksen aikana.
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lansa kantoivat jumalien nimiä ja 
kulkivat uskonnon kanssa käsi kä-
dessä.

Uskonnolliset juhlat

Edellä mainitut juhlat jäivät kuiten-
kin puutteellisiksi, koska ne olivat 
ihmisen kehittelemiä. Sen sijaan 
juhlissa Jumalan kunniaksi saavu-
tetaan paras lopputulos, sillä Hän 
ottaa huomioon ihmisen kehon 
ja sielun, jolloin syntyy tasapai-
no voimien välillä. Kristityillä on 
monia juhlia, joissa he osoittavat 
oman identiteettinsä. Esimerkiksi 
joka vuosi 25. maaliskuuta kristi-
tyt viettävät Marian ilmestyksen 
päivää. Siinä juhlitaan Marian ras-
kaaksi tuloa. Koraanissa Marian 
suurassa sanotaan: ”Me lähetim-
me Henkemme hänen luokseen 
sopusuhtaisen ihmisen hahmossa. 
Maria sanoi: Haen turvaa Armolli-
sesta sinua vastaan. Älä koske mi-
nuun, vaan ole hurskas. Hän sanoi: 
Herrasi on lähettänyt minut anta-

maan puhtaan pojan.” (19:17-19)

Kristityt juhlivat Jeesuksen synty-
mäpäivää, joka on yksi suurimmis-
ta juhlapäivistä.  Jeesuksen kautta 
Jumala lähetti viestin ja ilosano-
man. Marian suurassa sanotaan: 
”Maria viittasi lapseen, mutta he 
sanoivat: Kuinka me voisimme 
puhua kehdossa makaavan lap-
sen kanssa? Lapsi puhkesi puhu-
maan: Minä olen Jumalan pal-
velija, ja Hän on antanut minulle 
Kirjan, tehnyt minusta profeetan.” 
( 19:29-31)

Islamilaiset juhlapäivät 

Myös muslimeilla on monia us-
konnollisia juhlia. Perjantaipäivä 
on viikottainen juhlapäivä. Pyhiin-
vaelluksen yhteydessä on suuri 
juhla, jolloin muslimi solmii uuden 
rakkauden sopimuksen Jumalan 
kanssa ja heittää saatanaa kivellä. 
Eid merkitsee muslimille sekä us-
konnollista että yhteiskunnallista 
normia. Muslimit kokoontuvat Ei-

dina ja suorittavat rukouksia, jois-
sa ylistetään Jumalaa ja osoitetaan 
Hänelle rakkautta.

Paastokuukauden loputtua koittaa 
suuri juhlapäivä (Eid al-Fitr), jolloin 
paastominen on kielletty ja juhli-
minen on suojeltu. Tällöin muslimi 
juhlii Jumalan siunausta ja sielun 
puhdistumista. Hän toivoo Juma-
lalta lahjaa, joka on Jumalan lähei-
syyteen pääseminen ja maallisen 
ja taivaallisen ilon saavuttaminen. 
Profeetta Mohammad (roh) sanoi: 
”Paastoajalla on kaksi nautintoa. 
Ensimmäinen on se, kun hän joka 
päivä rikkoo paastonsa ja toinen 
on silloin, kun hän tapaa Jumalan-
sa ja nauttii paastostaan saamis-
taan ansioista.” Jumala antoi mus-
limille luvan juhlia ja kokoontua 
juhlissa sekä juhlien ulkopuolella 
mutta maltillisissa rajoissa, kuten 
Koraanissa sanotaan: ”Ihmiset, pu-
keutukaa parhaimpiinne rukous-
paikoissa, syökää ja juokaa, mutta 
älkää tuhlatko, sillä Hän ei rakasta 
tuhlaajia. Sano: Kuka voisi julistaa 
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kielletyksi Jumalan palvelijoilleen 
antamat koristeet ja hyvät ruoat?” 
(7:31-32). Eidina Jumala kasvattaa 
muslimia sellaiseksi, ettei tämä 
palvelisi muita kuin Jumalaa.  Ju-
mala käskee muslimin paastota 
päiväsaikaan ramadanina, mutta 
eidina Jumala käskee muslimin 
rikkoa paastonsa osoittaakseen lo-
jaalisuutensa Jumalalle. Tällä siirty-
misellä Jumalan käskystä toiseen 
opetetaan sielua tottelemaan Ju-
malan sanaa. Eidinä ihminen ta-
voittaa palkinnon, kuten ’Alī b. Abī 
Tālib (rh) sanoi: ”Oi ihmiset, tämä 
on päivä, jolloin hyvät voittavat ja 
huonot häviävät.”

Juhlapäivät tunnetaan kautta his-
torian. Ihmisten tekemät juhlat ei-

vät saavuta tasapainoa kehon ja 
sielun välillä. Ihmisen tekemissä 
juhlissa käskynantaja on vajavai-
nen ja siksi juhla ei tavoita täydel-
lisyyttä. Jumalan lahjoittamassa 
juhlassa saavutetaan niin keho 
kuin sielukin sekä kasvatetaan sie-
lua tottelemaan Jumalan sanaa. 
Juhlien tarkoituksena on antaa 
ilosanoma ja nautinto uskoville. 
Jumalan juhlissa hyvät voittavat ja 
pahat häviävät.

Muhammed 
Al-Hello

voi tutustua Resa-
lat Islamilaisen Yh-
dyskunnan järjes-
tämässä Eid-juh-
lassa, joka pide-
tään heti seuraa-
vana päivänä Ra-
madanin loputtua. 
Ohjelmaan kuuluu 
Eid-rukous, esityk-
siä ja tarjoilua.

Eid al-Fitr -juhlaan’

Tiedustelut: resalat.yhdyskunta@luukku.com

Katson
maailmaa
Katson maailmaa
viattomin silmin
voiko olla ihanampaa
luottaa ihmisiin?

Katson maailmaa
herkin mielin
voiko asioita unohtaa
ja luottaa enkeleihin?

Katson maailmaa
avoimin käsin
voiko Aurinko
lämmittää
ja raottaa sumuverhon?

Mona-Faiza Lindell
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”Tämä on kirja, jossa ei ole epäilystä, johdatus jumalaapelkääville, 
jotka uskovat salattuun, harjoittavat rukousta ja antavat almuja siitä, 
minkä olemme antaneet heille ravinnoksi, ja niille, jotka uskovat sii-
hen, mikä on lähetetty sinulle ja ennen sinua ja ovat vakuuttuneita 
tulevasta elämästä.  Heillä on johdatus Herraltaan ja he ovat onnel-
lisia.” (2:1-5)

Pyhässä Koraanissa on 114 kappaletta, suuraa. Lehmän suura on Ko-
raanin toinen suura. Siinä on 286 jaetta ja on näin ollen Koraanin 
pisin suura. 

Lehmän suura on ilmestynyt pala palalta ja siksi sillä ei ole yhtä yh-
tenäistä aihetta. Sen yleinen tarkoitus on kuitenkin korostaa, että ih-
minen ei voi olla todellinen Jumalan palvelija ellei hän usko kaikkeen 
siihen, mitä Jumalan lähettiläälle ilmoitettiin tekemättä mitään eroa 
eri ilmestysten tai profeettojen välillä.  Se varoittaa ja tuomitsee us-
kottomat, tekopyhät ja ne kirjan kansoista, jotka erkanivat Jumalan 
uskonnosta ja tekivät eroja Hänen profeettojensa välille. Tässä suu-
rassa määrätään myös erilaisia muutoksia ja lakeja, jotka koskevat esi-
merkiksi perintöä, rukoussuuntaa, pyhiinvaellusta ja paastoa. 

Teoksesta: Al-Mizan

Lehmän suura
(surat al-baqara)

Jumalan, Armeliaan Armahtajan Nimeen.
Alif Lam Mim.

Profeetta Nooa (rh)
Teksti: Laura Al-Hello

Profeetta Nooa (rauha hänelle) sa-
noi: ”Ihmiset, minä olen teille lähe-
tetty Allahin sanansaattaja. Anokaa 
Häneltä anteeksiantoa, sillä Hän an-
taa teille anteeksi. Hän lähettää teille 
sateen, antaa maittenne kukoistaa 
ja antaa teille poikia ja tyttäriä. Mik-
si te siis palvelette epäjumalia? Mik-
si käännytte pois Allahista, Yhdestä 
Ainoasta? Katsokaa avointa taivasta 
täynnä tähtiä! Katsokaa kuuta ja au-
rinkoa! Miettikää kuolemaa! Olette 
tehneet kivestä jumalia, joita kut-
sutte nimillä Wadd, Sawa ,́Yaghuth, 
Ya´uq ja Nasr. Luuletteko, että juma-
lanne seisovat yläpuolellanne anta-
en teille lapsia ja virkistäen maitanne 
sateella? Suojelevatko ne teitä sala-
moilta ja tulvilta? Jos eivät, miksette 
palvele Allahia?” 

Ihmiset katsoivat toisiaan ja kysyi-
vät: ”Miksi puuseppä (Nooa) herjaa 
jumaliamme? Miksi hän loukkaa hei-
tä?” He vastustivat Nooaa ja vihasi-
vat hänen puheitaan, joissa hän pe-
räsi oikeutta ja veljeyttä. Hän halusi 
estää vahvoja ja rikkaita alistamasta 
köyhiä ja heikompia ihmisiä. Ihmiset 
sanoivat: ”Nooa on hullu; hänhän on 
vain köyhä puuseppä. Jos hän olisi 
Allahin lähettiläs, olisi hänellä kaikki 
maan aarteet. Miksi Allah ei lähettä-
nyt meille enkeliä? Miksi Hän lähetti 
meille tavallisen ihmisen? Nooa on 
alempiarvoinen kuin me, sillä meillä 
on rahaa, lapsia ja valtaa enemmän 
kuin hänellä.”

Vain harvat uskoivat hänen sanaan-
sa ja avasivat sydämensä Allahille. 
Suuresta vastustuksesta huolimatta 
profeetta Nooa sääli ihmisiä, jotka 
eivät vastaanottaneet hänen sano-
maansa. 
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T
ukholman keskustan 
tuntumassa olevassa Sö-
dermalmin kaupungin- 
osassa on ’Kansalaisten 
aukio’. Sen laidalla on 
mahtava keltatiilinen 

rakennus, jonka portailta voit näh-
dä kirkon tornin ja aivan sen vier-
essä moskeijan kupolin. Armoton 
tuuli ja piiskaava sade hakkaavat 
tasapuolisesti niin tornin ristiä kuin 
kupolin puolikuutakin. Kävelymat-
kan päässä aukiolta sijaisevat niin 
katolinen ja metodistinen kirkko, 
kuusi buddhalaista sekä yksi hin-
dulainen temppeli kuin myös juu-
talainen synagooga. Täten on ai-
van luonnollista, että tuossa korke-
assa tiilirakennuksessa toimiva 
SENSUS panostaa myös uskonto-
jen väliseen dialogiin, kulttuurien 

kohtaamiseen ja rauhantyöhön.

Islamofobiaa
karkottamassa
Hanasaaren kulttuurikeskus spon-
soroi Helsingin Uskontojen Foo-
rumin tutustumiskäyntiä Tukhol-
maan. Matkan tarkoituksena oli 
tutustua Ruotsissa toimiviin dia-
logiryhmiin ja vaihtaa kokemuksia 
rauhantyöstä ja vuoropuhelusta 
puolin ja toisin. Tukholman lute-
rilaisen kirkon dialogipiiri oli hyvin 
vaikuttunut HUF:n monipuolises-
ta ja aktiivisesta toiminnasta. HUF 
puolestaan haluaisi kokeilla ruot-
salaisia ideoita suomalaisessa yh-
teiskunnassa.
Vierailukäynnin aluksi pääsihteeri 
Ingrid Burstöm esitteli Sensuk-
sen toimintaa. Helsingin Uskon-

tojen Foorumi kiinnostui etenkin 
kahdesta Sensuksen projektista, 
joita voisi hyvin soveltaa myös 
Suomessa uskontoihin kohdistu-
vien ennakkoluulojen ja vihamie-
lisyyksien hälventämiseksi.
Sensuksen islamofobiaa vastaan 
suunnatussa projektissa koulute-
taan sata nuorta muslimia rauhan 
lähettiläiksi. Rauhan lähettiläiksi 
valitaan 16–25-vuotiaita nuoria 
muslimeja, joilla on hyvä tunte-
mus ruotsalaisesta yhteiskunnasta 
ja islamista. Heidän tehtävänään 
on lisätä tietoa islamista rauhan 
uskontona Ruotsin muslimien 
keskuudessa, kouluissa, laitoksis-
sa sekä yhdistyksissä. Rauhan lä-
hettiläille annetaan työkalut niin 
kansalliseen kuin kansainväliseen 
verkostoutumiseen. Heidän teh-

Ruotsalaista dialogia

IngrId 
burström 
uskoo ruo-
honjuurI-
tason vuo-
ropuhelun 
edIstävän 
parhaIten 
uskontojen 
välIstä ym-
märrystä.
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täväkseen jää myös käsikirjan te-
keminen rauhasta islamin ja YK:
n ihmisoikeusjulistuksen näkökul-
masta.

Matkalaukku-projekti
Burström kertoi myös niin sano-
tusta Matkalaukku-projektista, 
jonka puitteissa on tähän men-
nessä koulutettu 40 moniuskon-
nollista opasta. Projektin ideana 
on kiertävä interaktiivinen näyt-
tely, jossa oppaat esittelevät kuusi 
suurinta uskontoa: buddhalaisuu-
den, hinduismin, juutalaisuuden, 
islamin, sikhiläisyyden ja kristin-
uskon. Näyttelyn vierailijalla on 
mahdollisuus esittää kysymyksiä 
kunkin uskonnon opeista, juhlista, 
ruoista, pukeutumisesta ja muusta 
sellaisesta. Kunkin uskonnon mat-
kalaukkuun on pakattu sille omi-
naisia tavaroita, joiden avulla opas 
esittelee uskontoa konkreettisesti.

Moskeija Ruotsissa
Tukholman suurin moskeija oli 
alun perin vanha sähkölaitos. 
Vuonna 1903 valmistunut raken-
nus sai itämaisia vaikutteita sen 
suunnitelleen arkkitehti Ferdi-
nand Bobergin tekemiltä Maro-
kon matkoilta. Sen ornamentit ja 
mosaiikit muistuttavat hyvin pal-
jon islamilaista taidetta. Rakennus 
muutettiin moskeijaksi vuonna 

2000.
Rakennus istuu kauniisti ympä-
ristöönsä vanhojen puiden kät-
köihin ja sen kaarevista ikkunoista 
tulvii valoa suureen saliin. Sen ka-
tolle on myöhemmin rakennettu 
pyöreä kupoli, johon rakennetussa 
huoneessa oppilasryhmät ja muut 
vieraat voivat kuunnella islamista 
ja moskeijan toiminnasta kerto-
via esittelyjä.  Moskeijaan mahtuu 
2000 ihmistä ja siellä on myös kir-
jasto, kirjakauppa, voimistelusali, 
toimistoja, luentosali sekä iso keit-
tiö. Moskeijan yhteydessä toimii 
myös herkullisia itämaisia ruokia 
tarjoava ravinto-
la, joka on kaikille 
avoin. 

Paula
Bahmanpour

SENSUS
on Ruotsin neljänneksi suurin 
aikuiskoulutuslaitos. Sen toim-
inta kattaa koko maan ja sillä on 
33 jäsenjärjestöä ja 450 työn-
tekijää. Sen opintopiireihin ja 
kursseille osallistuu vuosittain 
370 000 henkeä.

Matkalaukku-näyttely on hyvin suosittu ja sitä voi tilata 
erilaisiin tilaisuuksiin, tapahtumiin, laitoksiin ja järjestöi-
hin. Lisätietoja: www.sensus.se

Tukholman suuri moskeija: Kapellgränd 10,
Metro: Medborgarplatsen
www.stockholmsmoske.org

medborgarplatsenIn uskontoja, Profeetta Nooa (rh)

Eräänä päivänä uskottomat saapui-
vat profeetta Nooan (rauha hänelle) 
luokse ja sanoivat: ”Me emme seu-
raa sinua; vain köyhät ja heikot ovat 
sinua seuranneet. Jos hylkäät heidät, 
me uskomme ja seuraamme sinua.” 
Profeetta vastasi: ”En hylkää heitä. 
Miksi te ajattelette, että köyhät ovat 
teitä huonompia? He ovat teidän 
veljiänne. Kaikki ihmiset ovat tasa-
arvoisia.”

Uskottomat sanoivat Nooalle: ”Olet 
valehtelija. Me emme usko sinua. 
Jos olet Allahin lähettiläs, sinulla olisi 
rikkauksia ja kaikki maailman aarteet 
olisivat sinun. Miksi Allah ei lähettä-
nyt meille toista ihmistä? Sinä olet 
köyhä!”

Profeetta vastasi: ”Ihmiset, älkää 
syyttäkö Allahin lähettilästä valeh-
telusta; totisesti Allah tulee rankaise-
maan teitä siitä.”

Uskottomat jatkoivat: ”Sinä väitte-
let meidän kanssamme paljon. Jos 
puhut totta, anna Allahin rangaista 
meitä. Me emme pelkää sinun uhka-
uksiasi, sillä olet valehtelija.”

Vastustuksesta huolimatta Nooa jat-
koi saarnaamista ihmisille ja kehoitti 
heitä palvelemaan Allahia, Yhtä Ai-
noaa. Vuodet kuluivat. Ihmisiä kuoli 
ja syntyi. He kasvoivat aikuisiksi ja 
olivat vanhempiensa kaltaisia - pal-
voivat epäjumalia eivätkä välittäneet 
Allahin kutsusta.
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Kirjoittaja pohtii sielun voi-
mia ja sen suhdetta ruu-
miiseen. Kuinka islam mää-
rittelee sielun? Eroavatko 
ihmisen ja muiden luotujen 
sielut toisistaan?

I
slamin näkökulmasta ih-
misen hyvyys ja pahuus si-
jaitsevat hänen sielussaan. 
Koraanissa sanotaan (91:7-10): 
’Kautta sielun ja Hänen, joka 
teki sen täydelliseksi. Ja ilmai-

si sille, mikä turmio on totuuden 
hylkäämisestä ja mikä menestys 
pahan karttamisesta! Totisesti au-
tuas on se, joka säilyttää sielunsa 
puhtaana ja totisesti on tuhon 
oma se, joka sen turmelee!’ Näistä 
Koraanin jakeista käyvät ilmi sielun 
teot, turmio ja menestys. Sielu an-
taa mahdollisuuden siirtyä turmi-
osta menestykseen ja päinvas-
toin.

Filosofien
määritelmät sielulle
Filosofit ovat kiistelleet sielun 
määrit telystä .  Abū Nasr al-
Fārābi (874-950) (tunnetaan län-
simaissa nimellä Alfarabius) ja 
Aristoteles (384 – 322 eaa) olivat 
samaa mieltä siitä, että sielu on 
kehon kuva, mutta eri mieltä sen 
suhteesta kehoon. Aristoteles us-
koi, että sielu painautuu kehoon 
kuten kuva painautuu paperiin. 
Ibn Sina määritteli sielun, että 
se olisi ydin, olennaisuus tai ku-
va. Hän jatkoi sanomalla, että jos 
sielua käsitellään itsessään, silloin 

sielua pidetään kehon ytimenä. 
Mutta jos sielua käsitellään sen 
suhteessa kehoon, silloin sitä pide-
tään kehon kuvana.

Sielun
eri voimat
Vaikka nämä filosofit olivat eri 
mieltä sielun kuvauksesta, he oli-
vat kuitenkin samaa mieltä siitä, 
että sielulla on voimia. Eri filosofit 
jaottelivat ne eri tavoin. Farabi 
jaotteli sielun kolmeen lajiin, kasvil-
linen, eläimellinen ja älyllinen sielu, 
joilla kaikilla on omat voimansa.
Kasvien sielulla on ravitsemisen, 
kasvun ja lisääntymisen voimat 
ja kullakin niistä on oma tietty 

tehtävänsä.
Sielun toisella lajilla, 
eläimellisellä sielulla, 
on kaksi voimaa.  Kog-
nitiivisen voiman avul-
la aistitaan asioita joko 
ulkoisesti viidellä ais-
tilla tai sisäisesti, jolloin 
sieluun varastoituu 
ulkoisten kokemusten 
perusteella muistia. 
Motivoivan voiman 
tehtävänä on saada 
lihakset ja hermot toi-
mimaan, jotta eläin 
saa tavoit tamansa 
asian.
Kolmas Farabin sielun 
osa on puhuva sielu. 
Farabi kutsui tätä lajia 
älyksi, jolla ihminen 
erottaa hyvän pahas-
ta. 

Islamin
määrittely sielulle
Sielu, sen jaottelu ja suhde kehoon 
vaativat monisäikeistä ja syvää poh- 
diskelua. Lyhyenä johtopäätök-
senä voidaan sanoa, että islamissa 
ihmisen sielu koostuu voimista, 
joilla on yhtäläisyyksiä muiden 
olentojen sielun piirteiden kanssa. 
Tämän lisäksi ihmisen sielulla on 
ainutlaatuisia sielun voimia.
Näistä ensimmäinen on älyllinen 
voima, joka erottaa hyvän ja pa-
han. Älyllinen voima kykenee tun-
nistamaan todellisuuden ja se mo-
tivoi ihmistä tekemään hyvää ja 
välttämään pahaa. Toinen voima 
on viha, joka on älyllisen voiman 

Sielun voimat
ja koostumukset

arIstoteles
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työkalu. Vihalla ihminen pystyy 
puolustamaan itseään. Jos älylli-
nen voima ei valvo vihavoimaa, 
vihavoima tekee tehtävänsä, vaik-
ka tämä tehtävä ei ole sallittu. Siksi 
vihavoima tarvitsee myös valvon-
taa.
Kolmannen voiman, appetenssin, 
tehtävänä on tehdä ihmisen ma-
teriaalinen puoli, kuten syöminen, 
juominen ja lisääntyminen, täydel-
liseksi.
Neljäs ihmisen sielun voima on 
fantomi. Sen tehtävänä on löytää 
työkalut, joilla ihminen pääsee to-
teuttamaan tavoitteensa. Appe-
tenssivoima voi käyttää fantomi-
voimaa saavuttaakseen tavoit-
teensa. Kun älyllinen voima käyt-
tää fantomivoimaa hyväksi, tämä 
löytää työkalut saavuttaakseen 
hyvyyden.

Voimien rajat
ja tasapaino
Viha-, appetenssi- ja fantomivo-
imalla on kolme rajaa.  Kun älyl-
linen voima hallitsee näiden kol-

men voiman toimintaa, 
saavutetaan keskipisteen 
raja. Tämä raja on maltil-
lisuuden raja. Toinen raja 
on välinpitämättömyys, 
jolloin älyllinen voima ei 
pysty hallitsemaan jälkim-
mäistä kolmea voimaa. 
Näin nämä voimat tekevät 
mitä tahansa saadakseen 
tyydytettyä eläimellisen 
halunsa. Esimerkiksi jos 
vihavoimaa käytetään 
välinpitämättömästi, se 
muuttuu maltilliselta ra- 
jalta uhkarohkeuteen. 
Henk i lös tä  e i  nähdä 
mitään muuta kuin se, 
mikä on yhteiskunnan 
vastais ta .  Kun appe -
tenssivoima poikkeaa 
maltilliselta rajalta välin-
pitämättömyyteen, syn-
tyy sen lopputuloksena 
ahneutta. Ihmisen ah-
neudelle ei ole loppua. 

Kolmas raja on liiallisuus, joka on 
välinpitämättömyyden vastakoh-
ta. Liian varovaisesti vihavoimaa 
käytettäessä menettää ihminen 
puolustusvaistonsa.
Maltillisuuden rajan läsnäolo tar-
koittaa sitä, että älyllinen voima 
on ottanut tilanteen haltuunsa ja 
että kaikki muut voimat toimivat 
maltillisen rajan puitteessa. 
Islamissa sielulle on siis määritel-
ty neljä voimaa. Hallitseva voima 
näkyy ihmisen käyttäytymisenä, 
jolloin voidaan helposti korjata 
ihmisen virheelliset toimintatavat. 
Näin ollen islamissa ei uskota, että 
käyttäytyminen on synnynnäinen 
ja korjaamaton. Hyvyys ja pahuus 
määräytyvät hallitsevan voiman 
mukaisesti.

Hassan
Al-Hello

Profeetta Nooa (rh)

Profeetta Nooa (rauha hänelle) oli 
noin 950 vuotta vanha mutta korke-
asta iästään huolimatta erittäin vah-
va mies. Hän ei pelännyt vääräus-
koisia, vaikka he hyökkäsivät hänen 
kimppuunsa ja olivat tappaa hänet 
useasti. Siitä huolimatta profeetan 
kerrotaan itkeneen heidän pahojen 
tekojensa takia, sillä hän tiesi, minne 
he lopulta joutuvat saamaan ran-
gaistuksensa. 

Enkeli laskeutui taivaasta ja sanoi 
profeetallemme: ”Vaikka kuinka saar-
naat ihmisille Allahista, he eivät usko! 
Älä väsytä itseäsi heidän uskomatto-
muudellaan, sillä he ovat kirottuja ih-
misiä.” Profeetta Nooa kohotti käten-
sä kohti taivasta ja pyysi Allahia puh-
distamaan maailman vääräuskoisten 
pahuudesta.

Pyhässä Koraanissa sanotaan: ”Nooa 
sanoi: ’Herrani, älä jätä yhtään usko-
tonta maan päälle. Jos jätät, he ek-
syttävät palvelijoitasi, ja vain siittävät 
lisää uskottomia synnintekijöitä’”.71: 
26-27.

Ylistetty Allah kehoitti profeetta 
Nooaa rakentamaan suuren arkin. 
Nooa oli lopettanut saarnaamisen, 
koska hän oli kertonut Allahista jo 
950 vuotta ilman menestystä mutta 
ihmiset eivät halunneet kuulla hänen 
sanomaansa. Vääräuskoiset kysyivät 
toisiltaan: Miksi Nooa on hiljaa? Mik-
sei hän enää saarnaa Allahista? Onko 
kukaan edes nähnyt häntä? 

abū nasr al-FārābI
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Pyöräillen maailman ympäri
Abbas Razzaghi, 49, 

pyöräilee toista kertaa 

maailman ympäri. Hän 
asuu äitinsä kanssa 

Teheranissa, jossa hän 
työskentelee 

urheiluvaatteitta 

valmistavassa yrityksessä. 

Hänellä on pari sponsoria, 

mutta suurimman osan 
matkan kuluista hän 

kustantaa itse
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Heinäkuun lopulla iranilai-
nen pyöräilijä Abbas Raz-
zaghi saapui vanhan pyörän-
sä selässä Helsinkiin. Suomi 
oli yksi hänen etapeistaan 
matkalla toista kertaa maail-
man ympäri.

Abbas Razzaghi on kuluttanut 
pyöränsä satulaa ahkerasti, sillä 
jo kerran aikaisemminkin hän on 
polkenut maailman ympäri. En-
simmäisen kerran Razzaghi kier-
si maapallon vuosina 2004-2005. 
Aikaa matkaan kului 616 päivää ja 
kilometrejä kertyi 33 320, joka on 
suunnilleen saman verran kuin 
maapallon ympärysmitta. Nyt hän 
haluaa polkea yli 40 000 kilomet-
riä.

Matkan tarkoitus
Pyöräilemällä maailman mantu-
ja Razzaghi haluaa lisätä oman 
maansa, Iranin, tunnettavuutta 

ja arvostusta. Hänen viestinsä on 
rauha ja kunnioitus.
”Olen pyöräillyt kaikilla mantereil-
la. Tämänkertainen matkani alkoi 
Teheranista 23. huhtikuuta ja olen 
pyöräillyt sen jälkeen muun muas-
sa Turkin, Espanjan, Ranskan, Sveit-
sin, Itävallan, Saksan ja Puolan hal-
ki ennenkuin tulin Helsinkiin. Tääl-
tä matkani jatkuu Turun kautta 
Ruotsiin”, kertoo Razzaghi.
”Haluan pyöräillä kaukaisissa ja syr-
jäisissä paikoissa, joissa voin kertoa 
Iranista ja tehdä sitä tunnetuksi”, 
hän jatkaa.

Matkan varrella
Matkoillaan Razzaghi tapaa paljon 
ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita 
hänen kotimaastaan, uskonnos-
taan ja matkoistaan. Eniten ihmisiä 
kiinnostavat uskonto, rukoukset ja 
islamilaiset elämäntavat. ”Kuinka 
löydän Mekan rukoussuunnakseni, 
mitä syön ja mitä sanon rukouk-
sissani?” Razzaghi luettelee taval-

lisimpia kysymyksiä.
”Puolassa tapasin nuorukaisen, 
joka oli todella tiedonhaluinen 
ja kyseli paljon. Lopulta hän 
pyysi vielä vanhemmiltaan 
luvan tuoda minut kotiinsa 
yöksi.  Olen huomannut, että 
köyhillä alueilla ihmiset ovat 
paljon vieraanvaraisempia, 
kohteliaampia ja avuliaampia 
vähäisestä omaisuudestaan 
huolimatta. Esimerkiksi Afri-
kassa minulle tarjottiin puh-
dasta, steriiliä, jääkylmää vettä, 
joka on siellä hyvin arvokasta. 
He antoivat minulle tätä vettä, 
vaikka itse joivat likavettä.” 

Paula Bahmanpour

Pyöräillen maailman ympäri

abbas razzaghIn vaatImattomat varusteet ja 
19 vuotta vanha polkupyörä ovat nähneet 
maat ja mantereet. pyörän renkaat hän joutuu 
vaIhtamaan aIna 5000 kIlometrIn väleIn.

Profeetta Nooa (rh)

Nooa oli valinnut arkin rakennuspai-
kan kylän ulkopuolelta. Uskovaiset 
ihmiset tulivat auttamaan profeet-
taa työssä. Arkissa oli kolme kerrosta 
ja se oli 200 metriä pitkä, 70 metriä 
leveä ja 25 metriä korkea. Jokaises-
sa kerroksessa oli pieni ikkuna arkin 
etupäässä. Ohjaushytti sijaitsi keski-
kerroksessa. 

Vääräuskoiset panettelivat Nooaa: 
”Oi katsokaa! Tuo on Nooa. Hän on 
tullut hulluksi! Nooa, mitä sinä teet? 
Missä on meri?” He nauroivat: ”Nooa, 
älä unohda purjeita! Aallot tulevat 
olemaan korkeita ja tuuli kova!” Pro-
feetta vastasi heille: ”Jonain päivänä 
me pilkkaamme teitä, niinkuin te 
meitä pilkkaatte.”

Arkin rakentaminen kesti monta 
vuotta, vaikka uskovaiset tekivät töi-
tä ahkerasti. Arkki oli suuri ja sen teh-
tävä oli myös suuri: pelastaa uskovat 
ja viattomat maan eläimet vääryy-
deltä.

Kun arkki tuli valmiiksi, Nooa ja hä-
nen seuraajansa jäivät odottamaan 
Allahin päätöstä. Ihmiset kyselivät 
profeetta Nooalta Pelastuksen päi-
vän ajankohtaa, jolloin Nooa kohotti 
katseensa taivaalle ja sanoi: ”Todel-
la, vain Allah tietää päivämäärän.” 
Samalla hetkellä enkeli laskeutui 
taivaasta ja sanoi profeetalle: ”Kun 
vesi ryöppyää vanhan naisen ta-
losta, tulvan aika on lähellä.” Nooa 
sanoi vanhalle naiselle, joka oli yksi 
uskovista: ”Allah antaa merkin Pelas-
tuksen päivästä. Kun vesi ryöppyää 
kodistasi, se on kuin lähde. Tämä on 
merkki Pelastuksen päivästä.” Vanha 
nainen iloitsi ihmeestä ja niin usko-
vaiset vaelsivat joka päivä vanhan 
naisen talolle. 
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“Ylistys olkoon Hänelle 
kenen kädessä on Val-
takunta ja Hänellä on 
valta ylitse kaiken. Hän 
on luonut kuoleman ja 
elämän koetellakseen, 
ken teistä on paras 
teoissaan.”
(Al-Mulk 67:1-2)

Jokainen kuolee
Kuolema on suuri pelon aihe, jos-
ta ei jostain syystä haluta puhua. 
Yritämme parhaamme mukaan 
ummistaa silmämme tältä ajatuk-
selta ja leikimme, että olemme 
kuolemattomia. 
Todellisuutta kuitenkin on, että 
eräs varmimmista asioista tässä 
elämässä on juuri tuo kuolema, 
joka odottaa meistä jokaista. Tu-
lemme kaikki kohtaamaan sen 
ennemmin tai myöhemmin, joten 
viisainta on tietenkin valmistautua 
parhaimmalla mahdollisella ta-
valla tätä kohtaloa varten. Uskova 
valmistautuu siihen lujittamalla 
uskoaan ja tekemällä hyviä tekoja, 
sillä onhan Jumala luvannut, että 
kuoleman jälkeen hurskaita odot-
taa suuri palkkio. 

”Totisesti Jumala asettaa heidät, 
jotka ovat uskoneet ja heidät, jotka 
ovat tehneet hyviä tekoja puutarhoi-
hin joiden alla virtaa jokia…” (Mu-
hammad 47:12)

Uskovan näkemys
Kun uskovainen tietää että hän-
tä odottaa tällainen palkkio, ei 

kuolema enää ole hänelle pelon 
aihe vaan enemmänkin kuin suu-
ri huokaus, helpotus, jota hän on 
odottanut koko elämänsä. Vih-
doinkin hän saa vaihtaa tämän 
elämän väsyneet vaatteet ja siirtyä 
seuraavaan, parempaan elämään. 
Uskovainen tietää, että tämä 
elämä on ollut vain vaihe, koettel-
emus, ennen seuraavaa todellista 
elämää. 

”Tietäkää, että totisesti maallinen 
elämä on leikkiä ja huvia ja ko- 
reutta, ja kilpailua teidän välillänne, 
ja rahan ja jälkeläisten enemmyyden 
tavoittelua…” (Al-Hadīd 57:20)

Ihminen, joka ymmärtää tämän, 
on nähnyt tuon koreuden lävitse 
ja ymmärtää, että kaikki, mitä tämä 
maailma tarjoaa, on vailla todel-
lista arvoa. Hän tietää, että vain 
Jumalan luona odottaa se, mikä 
on todella arvokasta. Siispä hän 
on alkanut nähdä tämän maail-
man todellisuuden ja ymmärtää, 
että se, mikä on todella tärkeää, 
on Jumalan lähelle pääseminen.

”Enkä ole luonut ĵinnejä taikka ih-
misiä muuta kuin palvoakseen mi-
nua.” (Al-Dhārijāt 51:56)

Ihminen, joka on ymmärtänyt 
tämän, on todella ottanut kiinni 
vankimmasta oksasta. Tietenkin 
joskus on vaikea ymmärtää, miksi 
meidät on luotu palvomaan. Tämä 
vastaus ei kuitenkaan ole vielä 
meidän ymmärrettävissämme. 
Ehkäpä juuri tämän takia Jumala 
kehottaa Profeetta Muhammadia 

(s) (ja meitä) olemaan kärsivällisiä. 

”Ole kärsivällinen Herrasi komentoa 
koskien…” (Al-Insān 76:24)

Sikiön maailma
Vain kärsivällisyydellä voimme 
läpäistä tuon kokeen, jota tämä 
elämä edustaa. Miettikäämme 
hetken esimerkkiä. Kuvitelkaamme 
sikiö, joka on vielä äitinsä koh-
dussa. Hän käy läpi monet eri vai-
heet ja kasvut ja oppii tuntemaan 
itseään ympäröivän maailman. 
Hänellä on siellä lämmin ja hyvä 

Kuoleman muistaminen:

syntymä ja jälleensyntyminen



Salam                17

olla; tuo kohtu on hänelle kaikki 
kaikessa. Sitten hänelle alkavat 
kasvaa kädet, jalat, silmät, kieli ja 
hän kysyy itseltään: Mitä minä 
näillä teen? Ei minulla ole käyttöä 
silmille tässä pimeydessä, en kulje 
täällä minnekään näillä jaloilla, en 
tee mitään tällä kielellä enkä näil-
lä käsillä. Kaikki vaikuttaa täysin 
turhalta. Hän ajattelee näin, koska 
luulee tuon kohdun olevan ensim-
mäinen, viimeinen ja ainoa todel-
lisuus. Hän ei ajattele, että häntä 
odottaisi sen jälkeen vielä jotain. 
Vasta synnyttyään hän ymmärtää 
todellisuuden. Hän ymmärtää 
käsiensä, jalkojensa, silmiensä, kor-
viensa ja kielensä todellisen arvon, 
kaikkien näiden, joita hän piti tu-
rhina. Nyt hän on kiitollinen näistä 
antimista. Valitettavasti ihminen 
on kuitenkin unohtavainen olen-
to ja hän unohtaa myös kiitollisuu-

den ja ryhtyy leikkimään tässä 
uudessa maailmassa. Kuinka kal-
pea tuo edellinen maailma olikin 
tähän verrattuna!

Henkinen
valmistautuminen
Uskovainen kuitenkin pitää mie-
lessä tämän merkin, tämän muis-
tutuksen siitä, kuinka syntymä ja 
jälleensyntymä muistuttavatkaan 
toisiaan. Uskovainen ymmärtää, 
että tämäkin maailma on kuin 
väliaikainen kohtu, mutta toi-
sin kuin kohdussa, jossa hän val- 
mistui ruumiillisesti tulevaa elämää 
varten, hän nyt valmistuu henki-
sesti. Hän tietää, että nämä hyvät 
teot, tämä hengen jatkuva kamp-
pailu halujen kanssa, nämä ru- 
koukset, joita hän sanoo Jumalal-
le, ainainen Jumalan muistaminen, 
nämä ovat niitä todellisia aarteita, 
joita jokaisen uskovan tulisi kerätä 
tulevaa elämää varten. Siellä hän 
tulee näkemään niiden todellisen 
arvon, vaikka tässä maailmassa ne 
häneltä ovatkin piilossa. Hän on 
ymmärtänyt Jumalan antaman 
esimerkin:

”Me olemme säätäneet kuoleman, 
eikä Meitä estä mikään luomasta 
teidän kaltaisianne uudelleen ja 
kasvattamasta teidät siitä mitä ette 
tunne. Ja totisesti olette tunteneet 
ensimmäisen luomisen, siispä miksi 
ette muista?” (Al-Wāqiah 56:60-62)

Totuuden kieltäminen
Ylösnousemus on täysin verratta-
vissa ensimmäiseen syntymään ja 
kasvuun, mutta vain ne, joilla on 
todellista älykkyyttä ja ymmärrys-
tä, ymmärtävät tämän tärkeän to-
siasian. Siispä he ymmärtävät, että 
kuoleman pelkääminen on yhtä 
turhaa kuin se, että sikiö pelkäisi 
syntymistä. 
Väärintekijöille kuolema ei ole 
mikään hartaasti odotettu tapah-
tuma, mutta tämä osoittaa vain 
sen, että emme niinkään pelkää 

kuolemaa kuin omia tekojamme ja 
niitä seurauksia, joita pelkäämme 
kohtaavamme.
Se, joka kaikista Jumalan merkeistä 
ja todistuksista piittaamatta halu-
aa vain nauttia tästä maailmasta, 
on kadotettu. 

”… He, jotka ovat kieltäneet totuu-
den nauttivat ja syövät, kuten kar-
jaeläimet syövät, ja tuli on heidän 
päämääränsä.”  (Muhammad 
47:12)

Hyvänä ihmisenä
Kuoleman jälkeen meitä odottaa 
väistämätön todellisuus ja näh-
dessään sen väärintekijät vaike-
roivat:

”Tämä on se, mitä Armollinen lupasi 
ja lähettiläät puhuivatkin totta.” (Jā-
Sīn 36:52)

Mutta sillä, joka on käyttänyt 
oikein ne mahdollisuudet, joita 
tämä elämä edustaa, ei ole mitään 
pelättävää tuonpuoleisessa. Hä-
nelle kuolema tuo tullessaan suloi-
sen rauhan ja enkelit käyvät sisään 
joka ovesta tervehtiäkseen ja 
osoittaakseen kunnioitustaan tälle 
ylväälle ihmiselle. Tämä oli Juma-
lan todellinen palvelija: muistaen, 
mitä varten tämä elämä oikeasti 
olikin luotu, hän käytti tilaisuuden 
ollakseen hyvä ja rehellinen, aut-
taakseen muita ja puolustaakseen 
oikeutta ja totuutta. Jumala ei 
pyydä meiltä mitään muuta. Hä- 
nen palvelemisensa tarkoittaa 
juuri tuota: hyvänä ihmisenä ole-
mista. 

”Voisiko hyvyyden palkkio olla muu-
ta kuin hyvyys?” (Al-Rahmān 55:60)

Abbas
Bahmanpour
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I
slamista on lyhyen ajan sisäl-
lä tullut Suomen toiseksi  
suurin uskonto. Muslimeja 
on jo runsaasti yli 40000 ja 
he muodostavat suurim-
man yksit täisen uskon-

tokunnan kristinuskon jälkeen. 
Uskonnonvapauslaki antaa heille 
mahdollisuuden harjoittaa omaa 
uskontoaan vapaasti. Suomes-
sa on jo useita moskeijoita ja is-
lamilaisia kulttuurikeskuksia, yksin 
pääkaupunkiseudulla on toista-
kymmentä moskeijaa. 

Ruskeasannan hautausmaalla 
Vantaalla on hiljaista. Vain nuoren 
naisen vaimea nyyhkytys ja kuis-
kattu rukous rikkoo hiljaisuuden. 
Sedigheh on tullut tervehtimään 
vanhempiaan. Hän oli vasta yh-
deksäntoista ja perheensä kuopus, 
kun hän saapui vanhempiensa ja 
sisarustensa kanssa Suomeen Af-
ghanistanista. Viikko saapumisen 
jälkeen hän menetti äitinsä ja 
vain kaksi kuukautta myöhemmin 
myös isänsä. 
Kaiken tuskan, menetyksen ja 
muutosten keskellä, orpona ja 
kieltä taitamattomana tytön mieltä 
raastoi syvä huoli siitä, minne 
haudata rakkainpansa. Hautapaik- 
ka, vainajien pesu, siunaus. Asiat, 
joiden pitäisi olla itsestäänselvyyk-
siä ja ammattilaisten hienotuntei-
sessa hoidossa, eivät hoituneet-
kaan automaattisesti. Tieto siitä, 
ettei muslimeilla olekaan omaa 
hautausmaata, tuli hänelle yllätyk-
senä ja teki hänet epätoivoiseksi. 
Vanhempien viimeiseen lepoon 
saattamiseen ei liittynyt mitään 
rutiininomaista. Koko islamilainen 
yhteisö kamppaili saman ongel-

man kanssa. 
- Mieltäni raastoivat tuhannet ky-
symykset: kuten onko hautapaik-
ka muslimille sopiva, onko hauta 
oikeaan suuntaan, kuka pesee äi-
din ja käärii hänet käärinliinoihin ja 
rukoilee hänelle viimeisen rukouk-
sen, Sedigheh kertoo. 

Kuoleman jälkeen
Hautaaminen on erittäin pyhä ja 
tärkeä toimenpide islamilaisessa 
kulttuurissa. Hauta ei ole musli-
mille vain paikka, jonne maalliset 
jäännökset kuopataan, vaan vaina-
jan elämän uskotaan jatkuvan hau-
dassa aina Tuomiopäivään asti. 
Tätä haudassa vietettävää väliai-
kaa kutsutaan nimellä barzakh. 
Jo haudassa vainaja saa esimakua 
siitä, millaista hänen elämänsä tu-
lee olemaan ylösnousemuksen jäl-
keen. Uskovalle ihmiselle hauta on 
avara ja miellyttävä paikka, jonne 
paratiisin tuulahdukset ja tuoksut 
tulevat. Syntinen puolestaan kär-
sii tekojensa seurauksista, joten 
hauta on hänelle ahdas ja tuskai-
nen. Koska muslimit uskovat, että 
elämä jatkuu myös haudassa, ei 

heille ole samantekevää miten ja 
minne heidät haudataan. 

Hautaaminen
Suomessa
Islamin lain mukaan muslimit 
haudataan omalle hautausmaalle, 
jonka tulee selvästi erottua oma-
na alueenaan. Hautojen suun-
ta on myös tarkkaan määritelty, 
sillä vainajan asetetaan hauta-
an oikealle kyljelle niin, että hä- 
nen kasvonsa ovat Mekkaa kohti. 
Suomessa haudat täytyy siis kai-
vaa itä-länsi suuntaan. Kirkkojen 
siunatut hautausmaat ja tunnuk-
settomien alueet eivät aina täytä 
näitä vaatimuksia.
Hautaustoimilaki velvoittaa seu-
rakunnat osoittamaan hautapai-
kat kaikille vainajille, mutta heillä ei 
ole velvollisuutta ylläpitää muun- 
uskoisten hauta-alueita. Polttohau-
tausten suosion kasvaessa niiden 
määrä ylittää monissa kunnissa 
reilusti arkkuhautausten määrän. 

Minne muslimit
haudataan? 

Muslimit tulevat 
hyvin erilaisista 

maista ja 
kulttuureista, joten 

tapojen kirjo on 
valtava. Kun 
viranomaiset 

hoitavat muslimien 
hautausasioita, 

törmäävät he 
hyvinkin erilaisiin 

käytäntöihin. 
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Islamilainen hautausmaa on 
kuitenkin aina arkkuhautausmaa, 
sillä polttohautaus ei ole sallittua.
Vanhempi hallitussihteeri Joni 
Hiitola opetusministeriöstä kat-
soo, että muslimien hautausmaa 
ongelman ratkaisemiseksi tulisi 
huomioida sekä akuutti tarve, että 
pysyvä ratkaisu pitkällä aikavälillä. 
Pohdittavaksi jää, ratkaiseeko yk-
si islamilainen hautausmaa koko 
Suomen muslimiväestön ongel-
man. Missä sen tulisi sijaita? Onko 
kohtuullista, että kaikki muslimit 
kaikkialta Suomesta haudataan 
esimerkiksi Uudellamaalla sijait-
sevalle hautausmaalle? 
Tätä mietittäessä tulisi huomioida 
vielä se, että islamissa hautaamisen 
tulee tapahtua mahdollisimman 
nopeasti, mielellään jo samana 
päivänä. Siksi olisi suotavaa, että 
hautausmaa sijaitsisi lähellä per-
heen asuinpaikkaa hyvien julkisten 
liikenneyhteyksien päässä. 

Tunnuksettomat
hautausmaat
Hautaustoimilain uudistuksen 
myötä seurakunnat velvoitettiin 
rakentamaan hautausmaat tun-
nuksettomille vuoden 2007 al-
kuun mennessä. Lain mukaan tun-
nuksettomien hautausmaiden ei 
tulisi sijaita kohtuuttoman kauka-

na muusta hautausmaasta ja että 
ne tulee selvästi erottaa omaksi 
alueekseen. Seurakunnat to-
teuttivatkin tämän lain heille lan-
gettaman tehtävän ja Suomeen 
perustettiin 60 tunnuksetonta 
hautausmaata määräaikaan men-
nessä. Kaikki nämä hautausmaat 
ovat valmiita ja maksettuja. Niiden 
käyttöaste ei kuitenkaan ole hui-
ma, sillä yhdeksän kuukautta lain 
voimaantulon jälkeen näille 60:lle 
tunnuksettomalle hautausmaalle 
oli haudattu yhteensä yksitoista 
vainajaa. Tyhjyyttään ammotta-
vista hautausmaista huolimatta 
eräs epätoivoinen muslimi-isä 
Kotkassa käveli kompassi kädessä 
hautausmaalla jouluaaton aatto-
na etsimässä hautapaikkaa juuri 
kuolleelle pikkutytölleen. 
Islamilaiset yhteisöt toivovat, että 
muslimeille järjestyisi islamilaiset 
hautarivit tai -alueet kaikkien nii-
den kuntien alueelta, jossa asuu 
muslimeja. Muslimit eivät vielä ole 
saavuttaneet sellaista jalansijaa ja 
asemaa tässä yhteiskunnassa, että 
voisivat itse kustantaa ja ylläpitää 
hautausmaita. 

Väliaikaiset ratkaisut
pääkaupunkiseudulla 
Tataarit ovat Suomen vanhin is-
lamilainen yhteisö, johon kuuluu 
seitsemisen sataa jäsentä. Heillä 
on oma hautausmaa Helsingin 
Hietalahdessa. Myös Kirkkonum-
mella on islamilainen hautausmaa, 
jonka jäljellä olevat hautapaikat 
on varattu kirkkonummelaisten 
muslimien käyttöön. Kuntien yl-
läpitämiä islamilaisia hautausmaita 
on Turussa ja Tampereella. Oulussa 
on yksityisen säätiön omistama is-
lamilainen hautausmaa.  
Sitkeiden neuvottelujen tulok-
sena pääkaupunkiseudun kunnat 
ovat löytäneet erilaisia ratkaisu-
malleja muslimien hautaamiseksi. 
Vantaa tunnisti muslimien ongel-
man ensimmäisenä ja oli edel-
läkävijä osoittaessaan islaminus-

koisille hautapaikkoja. Ruskeasan-
nan hautausmaalle haudattiinkin 
kaikki pääkaupunkiseudun mus-
limit aina siihen asti, kunnes seu-
rakuntayhtymät tekivät päätöksen, 
etteivät enää ota ulkopaikkakunta-
laisia haudattavaksi. Viime vuonna 
Espoon Kellonummen tunnukset-
tomalta hautausmaalta osoitettiin 
oma alue muslimeille.  Helsingin 
Honkanummen hautausmaalla 
muslimit voidaan nykyään hau-
data vierekkäin.
Suurin osa Suomen kunnista ei ole 
vielä tehnyt suunnitelmaa mus- 
l imien  hautap aik kojen  jä r-
jestämiseksi, ja aina kuoleman sat-
tuessa ongelmat tulevat esiin.  
Sillä tiedolla, että omassa kunnas-
sa on islamilainen hautausmaa tai 
-alue on, hyvin suuri psykologinen 
vaikutus, sillä se antaa muslimeille 
turvallisuuden, pysyvyyden ja jat-
kuvuuden tunteen.  

Muslimien etujärjestö
ajaa hautausmaa-asiaa
Suomen Islamilainen Neuvosto 
(SINE) on islamilaisten yhdistysten 
ja yhdyskuntien perustama etu-
järjestö, joka neuvottelee virano-
maisten kanssa muslimiväestöä 
koskevista kysymyksistä. SINE:ssä 
on tällä hetkellä 19 jäsenjärjestöä, 
muun muassa kaikki suurimmat 
moskeijat ovat sen jäseniä. SINE on 
perustanut hautausmaalautakun-
nan, jonka päätavoitteena on saa-
da muslimeille omat hautausmaat 
tai –alueet. Lisäksi sen tavoitteena 
on yhdenmukaistaa ja selkiinnyt-
tää muslimien hautausjärjestelyjä. 
Se toimii koordinaattorina vaina-
jien omaisten ja viranomaisten vä-
lillä. Hautausmaalautakunta tiedot-
taa ja opastaa omaisia Suomessa 
vallitsevista käytännöistä, hautaus-
maiden säännöistä ja hautaami-
seen liittyvistä asioista. 

Paula Bahmanpour
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Islamin opetus
Opetussuunnitelman
merkitys opettajalle
Opettajana on tärkeää miettiä, ke-
tä hän opettaa. Tämä tarkoittaa, 
että opettaja ottaa opetuksessaan 
huomioon oppilaiden iän, vuosi-
luokan, oppilaiden taustan ja op-
pilasryhmän rakenteen. Opettajaa 
sitoo opetuksessa kunkin aineen 
opetussuunnitelma. Ensimmäinen 
askel islamin opettamiseen on 
opettajan perehtyminen islamin 
opetussuunnitelmaan. Opetus-
hallituksen laatima opetussuunni-
telma, joka antaa suuntaviivat op-
pitunneille, löytyy opetushallituk-
sen internetsivuilta. Tämän jälkeen 
jokainen opettaja tutustuu myös 
oman kuntansa islamin opetus-
suunnitelmaan, jonka saa oman 
kunnan opetusvirastolta.  

Opettajan oppituntien runko pe-
rustuu aina opetussuunnitelmaan. 
Opetussuunnitelma on koulun tai 
oppilaitoksen kaiken toiminnan ja 
kehittämisen perusta, mutta sa-
malla se on opettajan oman työn 
kehittämisen väline. Paikallinen 
opetussuunnitelma perustuu val-
takunnallisiin opetussuunnitelman 
perusteisiin, mutta sitä laadittaes-
sa otetaan huomioon myös kou-
lutuksen järjestäjän paikalliset 
strategiat ja linjaukset. Lisäksi pai-
kalliseen opetussuunnitelmaan 
sisällytetään koulun tai oppilaitok-
sen arvioinnin ja kehittämisen nä-
kökulma. 

Arviointi
Opetussuunnitelma sitoo opetta-
jia myös arvioinnin osalta. Ope-
tussuunnitelmaan on tuntijaon 
määräämiin nivelkohtiin määritelty 
niin sanotut hyvän osaamisen ku-

vaukset, jotka islamin osalta ovat 
vuosiluokalla 5. Samalla tavalla pe-
rusopetuksen päättövaiheeseen 
on opetussuunnitemassa annettu 
päättöarvioinnin kriteerit arvosa-
nalle 8. Kriteerien tarkoituksena on 
yhtenäistää peruskoulusta pääse-
vien arviointi. Opetuksen suunnit-
teluun vaikuttavat kurssien tavoit-
teet ja sitä kautta kurssin sisältö ja 
sen jäsentäminen. Opettaja arvioi 
oppilasta suhteessa hänen omaan 
edistymiseensä ja arviointiperus-
teisiin.
 
Käyttöteoria
Kun oppituntien rakenne sisällölli-
sesti alkaa hahmottua, tulisi opet-

tajan tunnistaa oma oppituntien 
aikainen käyttöteoriansa. Käyttö-
teorialla tarkoitetaan oppituntien 
käytännöllistä rakennetta, joka 
syntyy erilaisten tapahtumien, ku-
ten yksilön kokemusten, lukemi-
sen, kuuntelun sekä toisten seu-
rannan, tuloksena. Nämä ovat yh-
distyneet opettajan mielessä niin, 
että kokemukset, johtopäätökset, 
hypoteesit ja muut sellaiset tule-
vat osaksi käyttöteoriaa.

Opettajan tulee kyetä tunnista-
maan olemassa olevista opetus- ja 
oppimiskäsityksistä ne, joihin hän 
oman käyttöteoriansa perustaa. 
Opettaja ei voi tietää, avustaako 
hän oppilaansa kasvua ja oppi-
mista, ellei hän pysähdy reflektii-
visesti tutkimaan uskomuksiaan 
ja aikomuksiaan käytännössä. Ref-
lektoinnilla tarkoitetaan oman op-
pitunnin käsittelyä tunnin jälkeen: 
mitä oli tarkoitus saavuttaa ja mitä 
saavutettiin, olivatko menetelmät 
oppituntiin sopivat jne. Yleisim-
mät oppimiskäsitykset ovat seu-
raavat: behavioristinen, humanis-
tinen, kognitiivinen ja konstrukti-
vistinen.

Oppitunnin rakenne ja
työrauha
Oppitunti muodostuu useam-
masta opetuksellisesta itsenäises-
tä jaksosta, kuten esimerkiksi ko-
titehtävien tarkistuksesta, uuden 
asian opetuksesta, oppilastyöstä, 
demonstraatiosta ja harjoittelus-
ta. Jaksojen välissä on ns. siirtymä. 
Siirtymän ennakointi ja nopea 
ohitus ylläpitävät työrauhaa. Huo-
no siirtymä voi viedä oppitunnin 
työrauhan. Yksi keino opettajal-
le ennakoida siirtymää on pitää 
opetusmateriaali järjestyksessä ja 
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Opetuksen suunnittelun
tulee sisältää seuraavat seikat:
Opintojakson tavoitteet
Opintojakson sisältö ja sisällön jäsennys 
Opintojaksojen lukumäärä (esim. 4-jaksojärjestelmä) sekä 
oppituntien pituus (esim. 45 min tai 90 min)
Motivointi ja aktivointi: miten motivoin opiskelijat opiskelemaan 
jakson asioita ja miksi juuri valitsemallani tavalla?
Opetusmenetelmät: miten aion opettaa asiat opiskelijoilleni ja 
miksi valitsin juuri nämä menetelmät?
Havainnollistaminen
Oppimateriaali: mitä ja miksi?
Eriyttäminen: miten aion eriyttää opetustani ja miksi ja 
mitkä opetusmenetelmät sopivat siihen parhaiten?
Integrointi: miten ja miksi sekä miten arvioin 
integroidut oppilaat?
Arviointi: mitä arvioin, miksi arvioin, 
mitä arvioinnin muotoa käytän ja mitä 
arviointimenetelmiä käytän?
Muista tämä: ”Hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty”.

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

nopeasti saatavilla. 

Työtavat
Islamin opetuksessa käytetään 
yleisiä työtapoja: luokkaopetuksen 
[], oppilasryhmässä etenevät ope-
tuksen [] sekä oppilaan mukaan 
etenevän opetuksen työtapoja. 
Luokkaopetuksen työtapoihin 
kuuluvat mm. esittävä opetus, ky-
selevä opetus, yhteinen harjoitus 
ja opetuskeskustelu. Oppilasryh-
mässä etenevän opetuksen työ-
tapoihin kuuluvat mm. ryhmätyö, 
väittely ja roolileikki sekä yhteistoi-
minnallinen ryhmätyö. Oppilaan 
mukaan etenevän opetuksen työ-
tapoihin kuuluvat mm. yksilöllinen 
työ sekä ohjelmoitu opetus.

Ulkoinen motivointi
Kun työtavat on valittu, opettaja 
voi käyttää oppilaiden motivoin-
tiin ulkoisia motivointikeinoja ku-
ten demonstraatiota tai muuta 
havaintoesitystä, AV-välineiden 
käyttöä, oppiaineksen ydinkoh-
tien valitsemista ja korostamista, 

oppimista häiritsevien seikkojen 
poistamista (esim. pulpetilla vähän 
välineitä), opetusmenetelmien so-
pivaa valintaa, ulkoisten olosuhtei-
den parantamista sekä erityisoppi-
laiden kanssa vain yhden tietoka-
navan käyttämistä kerrallaan.

Oppilaiden aktivointi
Myös islamin opetuksessa opetta-
jan on mahdollista kokeilla erilai-
sia aktivointikeinoja oppituntien 
aikana. Opettaja voi aktivoida op-
pilaita esimerkiksi muuntelemalla 
puheen tempoa ja voimakkuutta 
tai katkaisemalla opetustilanteen 
kaskulla, tuuletuksella tai kerto-
malla omakohtaisen kokemuksen; 
oppilaille voidaan antaa erilaisia 
tehtäviä, kuten keskustelutehtävä, 
heille voidaan esittää kysymyksiä 
tai heitä voidaan pyytää antamaan 
palautetta. 

Suaad Onniselkä
Matematiikan ja 

fysiikan lehtori

Profeetta Nooa (rh)

Taivaalle ilmestyi pilviä ja taivas 
muuttui pimeäksi. Samaan aikaan 
profeetta Nooalle (rauha hänelle) 
tuotiin sana, että vesi oli alkanut vir-
rata vanhan naisen talosta. Nooa kii-
rehti talolle ja näki, että vesi todella-
kin oli kuin lähde ja virtasi voimalla.

Nooa kehoitti uskovaisia: ”Tulkaa, 
mennään arkkiin!” Uskovaiset nousi-
vat arkkiin profeetan kanssa. Profee-
tan vaimo ja yksi hänen pojistaan 
eivät tulleet, sillä he olivat epäjuma-
lanpalvojia. Allahin käskystä myös 
eläimet asettuivat arkkiin pareittain 
uskovaisten kanssa.

Vesi ryöppysi vuorilta ja laaksoista. 
Sade oli rankka, tuuli puhalsi voi-
makkaasti, salamat löivät ja ukkonen 
jyrisi. Maa oli täynnä pulppuavia 
lähteitä ja taivas kaatoi vettä maan 
päälle kuin tuhat jokea. Uskottomat 
pakenivat kylästä, eivätkä he vielä-
kään uskoneet profeetan sanaa.

Aallot nielaisivat maan ja peittivät al-
leen kaiken, mitä maa päällään kan-
toi. Arkki liikahti ja alkoi kellua myrs-
kyävässä meressä. Profeetta Nooa 
sanoi: ”Arkki purjehtii ja ankkuroituu 
Allahin tahdosta.” Arkki kulki aalto-
jen läpi, ja maa oli kuin meri. Päivät 
kuluivat, mutta vettä satoi edelleen, 
vuorten korkuiset aallot löivät, myrs-
ky pauhusi ja tuuli yltyi. Profeetta 
Nooa ja uskovaiset rukoilivat Alla-
hilta armahdusta ja pyysivät Allahia 
pelastamaan heidät. Kului neljäkym-
mentä päivää eikä myrsky vieläkään 
laantunut.
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Historia 
Kazanin perustivat 900-luvulla 
joko Volgan bolgaarit tai tataa-
rit.
1000–1100-luvuilla Kazan suojeli 
Volgan kauppareittiä Skandina-
viasta Iraniin. Se oli kauppakes-
kus ja tärkein kaupunki bolgaa-
risiirtolaisille Kazanin alueella.

Tatarstanin ihmiset kehittivät 
valtiota ja tekivät liittoumia 
Kiovan kanssa ennen kuin jou-
tuivat Tsingis Khanin vallan al-
le vuonna 1236, jolloin Kazanista 
tuli mongolien Kultaisen Ordan 
vasallivaltio, joka tunnetaan myös 
Kiptšakkien kaanikuntana. Kultai-
sen Ordan kaaduttua siitä tuli Ka-
zan Khanate, joka teki ”ikuisen rau-
han” rauhansopimuksen Mosko-
van kanssa vuonna 1486. Kuiten-
kin Iivana Julman joukot valloitti-
vat ja polttivat törkeästi Kazanin 
vuonna 1552.  Tsaari aloitti samal-
la asukkaiden pakkokäännytykset 
kristinuskoon, minkä vuoksi kaikki 
Kazanin moskeijat poltettiin. Kau-
punkiin pakkomuutettiin venäläi-
siä asukkaita ja tataarit pakotettiin 
asumaan kaupungin laitamilla.

Kazan tuhottiin kerta toisensa jäl-
keen, kunnes Katariina Suuri nou-
si valtaan vuonna 1762 ja antoi 
tataarien harjoittaa omaa uskon-
toaan ja elää rauhassa. Vuonna 
1766 ensimmäinen kivimoskeija 

rakennettin Kazaniin. Bolsevikit 
poistattivat monien moskeijoiden 
minareetit 1900-luvun anti- us-
konnollisen propagandan myötä 
ja moskeijoita alettiin käyttää mui-
hin tarkoituksiin.

Venäjän vuoden 1905 vallankumo-
uksen jälkeen tataarien annettiin 
rakentaa Kazanista tataarien kult-
tuurillinen keskus. Ensimmäinen 
tataarinkielinen lehti ja teatteri 
syntyivät. Vuonna 1917 Kazanista 
tuli Idel-Uralin pääkaupunki. Val-
tio oli olemassa kuitenkin vain alle 
vuoden ajan. Vuonna 1920 kau-
pungista tuli Tatarstanin Neuvos-
totasavallan pääkaupunki. Toisen 
maailmansodan aikana kaupun-
kiin evakuoitiin monia varustelu-
teollisuuslaitoksia.

Nähtävyydet
Kazan on islamin keskus Venäjällä 
ja vuonna 2005 siellä avattiin Eu-

Muslimit maailmalla:

kazan
on Tatarstanin pääkau-
punki. Se sijaitsee Ura-
lin lähellä noin 700 km 
Moskovasta itään. On 
spekuloitu, että bulgaria-
laiset olisivat turkkilaista 
alkuperää. Bulgarialais-
ten alkuperästä huoli-
matta nykyisen chuvasin 
kielen on arvioitu olevan 
ainoa tähän päivään 
asti selviytynyt versio 
kaukaista  sukua nyky-
turkin kielelle olevasta 
bulgarialais-turkkilaises-
ta kielestä. Vuonna 922 
bulgarialaiset valloittivat 
nykyisen Tatarstanin alu-
een, asuttivat finno-ugrit 
ja turkkia puhuvat ihmi-
set sinne ja hyväksyivät 
heidän valtionuskonton-
sa, joka oli islam. Tatars-
tan oli rajapiste Volgan 
bolgaarien ja suomensu-
kuisten heimojen, kuten 
marien ja udmurtien, 
välillä.

Tataristan
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roopan suurin moskeija, jonka ni-
mi on Qul Sharif. Kazanista löytyy 
myös yksi Venäjän vanhimmista 
yliopistoista, joka perustettiin 
1804. 

Kazanin kuuluisin nähtävyys on 
kuitenkin Kreml, joka sijaitsee Ka-
zankan rantapenkereellä. Vuonna 
2000 se pääsi UNESCON kulttuu-
riperintölistalle.

Soyembikan tarina
Kremlistä löytyy kaupungin tun-
nusmerkki - Legendaarinen So-
yembikan torni, joka on nimetty 
1500-luvulla eläneen prinsessan 
mukaan. Erään legendan mukaan 
kerrotaan, että valloitettuaan Ka-
zanin Iivana Julma halusi naida 
Soyembikan. Prinsessa lupautui 
Iivanalle vaimoksi yhdellä ehdolla: 
tsaarin piti rakentaa Kremlin kor-
kein torni seitsemässä päivässä. 

Prinsessan epäonneksi tsaari täyt-
ti prinsessan toiveen ja rakennut-
ti 59 metriä korkean tornin anne-
tussa ajassa.  Välttääkseen Iivanan 
naimisen prinsessa Soyembika 
kiipesi torniin ja hyppäsi sen hui-
pulta kuolemaan. Kazanilla on tor-
nin ja Qul Sharifin lisäksi muitakin 
kiinnostavia kohteita tarjottavana, 
kuten Tatarstanin tasavallan kan-
sallismuseo tai Pietari – Paavali 
- katedraali kuten myös lukemat-
tomia pikku moskeijoita ja kirkkoja 
rinnakkain.

Washington Postin toimittaja Lisa 
Dickey kertoo kokemuksestaan 
näin vierailessaan Kazanissa vuon-
na 2005:

Kazan edustaa ikään kuin rajaa 
idän ja lännen välillä: tämä näky-
mätön linja lävistää kaupungin ja 
rantapenkereille läiskyvät joet, jot-
ka vaihtavat suuntaansa ilmaston 

ja kauden mukaisesti. Qul Shari-
fin minareetit ja katedraalin lie-
kinmuotoiset kupolit tuovat tun-
teen lännen ja idän risteyksessä 
olemisesta. Minareetin kaltevat 
tornit edustavat läntisintä länttä 
ja  katedraalin kupolit taas itäisintä 
itää erikoisine ortodoksiristeineen. 
Kazanissa yhdistyvät erilaiset kult-
tuuriperinteet: Siellä on tataarien 
kyrillisiä kirjoituksia, Karl Marxin 
katu moskeijanäkymin ja leikkisä 
moderni huvila. Kaupungissa voi 
kuulla samanaikaisesti sekä Pieta-
ri–Paavali - katedraalin kellon soi-
ton että minareetista kantautuvan 
Allahu Akbar -rukouskutsun. Kaza-
nia voisikin kuvailla paikaksi, jossa 
on harmoniaa ja 
jossa erilaiset kult-
tuuriperinteet ja ih-
miset elävät sulassa 
sovussa keskenään.

Abdulsalam Puukko

Tataristan
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Kremlin muureilta ky-
kenee näkemään mo-
dernin moskeijan val-
tavat jäänvalkoiset mi-
nareetit. Sen sininen 
kupoli kohoaa katto-
jen yläpuolelle lähellä 
ortodoksikatedraalia. 
Tämä moskeija tunne-
taan nimellä Qul Sha-
rifin moskeija.

Moskeijan nimi tulee val-
tiomiehestä ja runoilijas-
ta nimeltä Qul Sharif, joka 
menehtyi epäonnisesti 
puolustaessaan Tatarsta-
nin Kazania Iivana Julman 
joukkoja vastaan vuonna 
1552. 

Qul Sharifin moskeija on 
rakennettu uudelleen 
vanhan 8-minareettisen 
moskeijan päälle. Venäläi-
set tuhosivat vanhan Qul Sharifin 
moskeijan vuonna 1552, kun Ve-
näjän valtakunnassa tehtiin kään-
nytyksiä kristinuskoon. Moskeijan 
rakentaminen alkoi vuonna 1996, 
kun Tatarstanin presidentti Minti-
mer Shaymieven määräsi mos-
keijan rakennettavaksi Turkin ark-
kitehtuurin mukaisesti. 

Rakennuskompleksi käsittää mos-
keijan lisäksi kaksi paviljonkia ja 
ornamentaalisia altaita. Moskeijan 
valko-sininen keskuskupoli nousee 
aina 39 metriin asti ja sen neljä mi-
nareettia ovat jokainen 57 metriä 
korkeita. Halli on hieman gootti-
laistyylinen tulppaanin muotoisi-
ne ikkunoineen. Moskeijassa toimii 
myös kirjasto, kustantamo ja imaa-

min toimisto ja sen alakerroksessa 
sijaitsee islam-museo.

Itse moskeija sijaitsee Blagove-
shchenskin ortodoksikatedraalin 
vieressä. Sijainnilla on suuri sym-
bolinen arvo monikulttuurisen 
kansan ystävyydelle ja rauhalle.  

Moskeijan uudelleenavaaminen 
kesäkuussa 2005 oli merkkinä 
Kazanin Milleniumin juhlinnasta. 
Moskeijaa pidetään myös yhtenä 
tärkeimmistä tatarien itsenäisyy-
den ja vapauden symbolina.

Moskeijaan pääsy on ilmaista 
vaikkakin vierailijan pitää maksaa 
muutama rupla muovisista ken-
gänsuojuksista, jotta lattia pysyisi 
puhtaana. Ensimmäisen kerroksen 

rukoushalli on avoinna ai-
noastaan miehille, jotka 
menevät sinne rukoile-
maan, ja toisen kerroksen 
parveke on tarkoitettu 
rukoileville musliminaisil-
le. Kaikkien naisten tulee 
peittää hiuksensa moskei-
jassa ollessaan.

Moskeija sisältä 
Parvekkeelta voi nähdä 
moskeijan kauneuden. 
Moskeija edustaa moder-
nia tyyliä mutta kuiten-
kin toisenlaista kuin Tur-
kin modernit moskeijat. 

Kupoli on lootus-kukan 
muotoinen ja sen mo-
net ikkunat antavat va-
loisuutta ja ilmavuutta 
rukoushalliin. Yksi eri-
tyinen paikallinen piirre 
moskeijassa on saarnas-

tuolin, minbarin, pylväät. Joitakin 
Jumalan 99 nimestä on kirjoitet-
tu ylemmän kupolin sisäpuolelle 
ja ikkunalaseihin. Muhammedin 
nimi on kirjoitettu rukoushallin 
etuosassa olevalle siniselle kiekol-
le. Koraanin lauseita on kirjoitettu 
hallin neljässä kulmassa oleviin tii-
liin ja alakerran hallissa on laattoja, 
joihin on kirjoitettu neljän kalifin ja 
joidenkin profeettojen nimet.

Abdulsalam Puukko

vaIkka moskeIja on uusI ja sII-
nä Ilmentyy avaruusaIka, nIIn 
sIltI se onnIstuu sovIttamaan 
harmonIan kazanIn kremlIn 
valkoIsten muurIen ja lumen-
valkoIsen tIen kanssa.

Qul Sharif
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Profeetta Nooa (rh)

Neljänkymmenen päivän kuluttua 
sade lakkasi, pilvet kaikkosivat ja au-
rinko näkyi pilvien lomasta.

Kaunis sateenkaari sai uskovaiset 
toiveikkaiksi. Profeetta Nooa (rauha 
hänelle) vapautti variksen, joka nou-
si korkealle taivaalle mutta palasi pi-
an, sillä se ei löytänyt maata, johon 
laskeutua.

Sitten Nooa vapautti kyyhkysen ja 
se lensi korkealle taivaalle veden yl-
le ja katosi. Tuokion kuluttua kyyhky 
palasi kantaen nokassaan oliivipuun 
oksaa. Nooa uskovineen iloitsi tulvan 
loppumisesta sekä siitä, että Allah oli 
suojellut uskoviaan vääräuskoisten 
pahuudelta. Nooa vapautti uudel-
leen kyyhkysen ja tällä kertaa se ei 
palannut. 

Allah, Ylistetty, käski taivasta ja maa-
ta: ”Oi maa, niele vetesi, oi pilvet, 
väistykää.” 

Näin tapahtui ja vesimäärä aleni päi-
vä päivältä. Uskovat jättivät arkin ja 
laskeutuivat vuorilta. Maasta oli tul-
lut puhdas ja siisti. Uskovat jatkoivat 
elämäänsä eikä maan päällä ollut 
enää epäjumalanpalvelijoita eikä 
väärintekijöitä. 

U
skovaisten päämääränä on saada 
Jumalan hyväksyntä ja pyrkiä kor-
keisiin uskonnollisiin tavoitteisiin, 
jotta he saisivat paikan Paratiisissa 
mahdollisimman lähellä Jumalaa. 
Jumalan ja uskovaisten välinen 

suhde jää tällöin hyväksi ikuisiksi ajoiksi. Olet-
ko sinä yrittänyt saada sellaisen suhteen Juma-
laan?

Paastoaminen on ihmiselle lyhyin ja nopein tie 
lähestyä Jumalaa. Se, joka paastoaa kolme päi-
vää jokaisen kuukauden aikana – kuukauden 
ensimmäisen torstain, kymmenennen päivän 
jälkeisen keskiviikon ja viimeisen torstain – ot-
taa sydämessään olevan kateuden pois. Jos et 
kykene paastoamaan näitä kolmea päivää, voit 
sen sijaan maksaa almuja ruokana tai rahana. 
Näistä hyvistä teoista kirjataan ansioita tekojen 
kirjaan.

Ainoa tie ikuiseen iloon niin maallisessa kuin 
taivaallisessakin elämässä on Jumalan palvon-
ta. Se toteutuu, jos hylkäät virheet uskossa ja te-
oissa. Oletko koskaan yrittänyt kulkea tätä tie-
tä pitkin? Näin ihminen pääsee 
Jumalan palvelijoiden 
valiojoukkoon, mikä 
on olemassaolon 
merkittävin tarkoi-
tus. Tähän pää-
määrään pääset 
paastomalla, har-
joittamalla itse-
hillintää ja  kään-
tymällä Jumalan 
puoleen vai-
keuksissa. Nä-
mä teot vievät 
sinut sille ylevälle tasolle, jol-
la olevat hyväksytään Jumalan 
palvelijoiden valiojoukkoihin. Allah 
sanoi: Heitin sinuun minulta rakkau-
den.

”Ja jatka kehoituksiasi,
sillä totisesti muistutus
koituu uskovien hyödyksi.”
(51:55)
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Islamilaisten maiden edus-
tustojen lukumäärä Suo-
messa on noussut jo kym-
meneen, kun myös Sau-
di-Arabia avasi lähetystön 
Meilahdessa viime syksynä. 
Tällä hetkellä Saudi-Arabian 
edustuston asiainhoitajana 
toimii Jamal I. M. Nasef.

Pääministeri Matti Vanhanen ja 
islamilaisten maiden suurlähet-
tiläät ja asiainhoitajat tapasivat 
vuotuisessa tapaamisessa touko-
kuun lopulla. Pääministerin ja is-
lamilaisten maiden lähettiläiden 
tapaamiset alkoivat viime vuonna 
Malesian suurlähettilään aloittees-
ta. Tänä vuonna lounasta isännöi 
Turkin suurlähettiläs Rene Keski-
tepe, joka akredikoitui Suomeen 
marraskuussa 2005. Suurlähettiläs 
Keskitepe on näin ollen nykyisistä 
Suomessa asuvista suurlähettiläis-

tä kauimmin palvellut islamilaisten 
maiden suurlähettiläs. Hänen vir-
kakautenaan Turkki on ollut paljon 
esillä erilaisten näyttelyiden ja ta-
pahtumien myötä. 

Keskustelujen pääaiheiksi nousivat 
Lähi-Idän tilanne ja islamilaisen yh-
teisön olot Suomessa.  Suurlähetti-
läät ja asiainhoitajat ilmaisivat yksi-
mielisesti tukensa palestiinalaisille, 
joiden edustaja oli myös läsnä ta-
paamisessa. 

Edustustojen päälliköt ilmaisivat 
myös huolensa islamiin kohdistu-
van vihamielisyyden lisääntymistä 
vuoksi ja vetosivat pääministeriin, 
että viranomaiset tekisivät par-
haansa, jotta tilanne Suomessa ei 
kärjistyisi. Myös moskeijan rakenta-
misen merkitystä korostettiin.  

Suurlähettiläät ja asiainhoitajat kiit-
tivät pääministeriä valtion hyvästä 

tahdosta selvittää ja estää islami-
laista yhteisöä koskevia ongelmia.

Paula Bahmanpour

Islamilaisten maiden lähettiläät

Muslimimaista Egyptiä, 
Irania, Irakia, Turkkia, 
Indonesiaa ja Malesiaa 

edustavat Suomessa 
täysivaltaiset 

suurlähettiläät. 
Tunisialla, Marokolla ja 

Saudi-Arabialla on 
asiainhoitajatason 

lähetystöt Helsingissä. 
Palestiinan edustustolla 
on myös diplomaatti-

status.

IslamIlaIsten maIden edustajat tapasIvat päämInIsterIn.
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Ramadan
‑ Ylistyksen kuukau

si

Ramadan
- Ylistyksen kuukausi

Ilmestynyt!
Tähän opaskirjaseen on koottu kauneimmat 
pyyntörukoukset sekä suositeltavia  hyviä teko-
ja paastokuukauden jokaiselle päivälle.

arabiankielinen teksti
translitterointi
suomenkieliset käännökset ja ohjeet

Tilaukset ja tiedustelut:
salam@resalat.fi

•
•
•

Uusi, ihana

La Grill
Foorumissa
Helsingin
keskustassa.

Turkkilaista 
ruokaa,
halal-kebabia.
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”H
erramme, anna 
meil le  hy vää 
tässä  maai l -
massa ja hyvää 
tuonpuolei-
sessa ja varjele 

meitä tulen rangaistukselta! (Koraani 
2:20 /Jaakko Hämeen-Anttilan käännös)

Islamissa ei paheksuta laillisista 
maallisista iloista nauttimista tai 
niiden tavoittelua.

Jumalan kieltävässä ajatteluta-
vassa elämästä iloitseminen rin-
nastetaan ihmisen vapauteen 
tehdä mitä tahansa välittämät-
tä uskonnollisista säännöistä ja 
kielloista. Jumalan edessä alistu-
mista ja uskonnollisten sääntö-
jen noudattamista pidetään ra-
sittavana ja elämänilon vievänä. 
Sen sijaan ihmisten omia haluja 

pidetään korkeimpina asioiden 
luvalli- suuden ja elämän-

ilon säätäjinä. Joil-
lekuille eivät riitä 
pelkästään ihmis-

ten halut vaan 
omia  haluja 

puolustellaan 
myös sillä, että jot-

kut eläimetkin tekevät samaa, 
mitä ihminen haluaisi tehdä.

Ihminen kuvittelee tietävänsä, 
mikä on hänelle hyväksi pelkäs-
tään omien halujensa perusteel-
la, vaikkei ihminen tiedä edes 
sitä, kuinka hän on tullut tähän 
maailmaan.

Vapaan ajattelun ja
elämäntavan ilo?

On monia ihmisiä, jotka ovat 
nähneet oman vapaan ajattelun-
sa ja tekojensa hedelmät mutta 
ovat halunneet tulla uskoon ja 
alistua Jumalan tahtoon. Aiem-
min he ovat halunneet uhmata 
kaikkia tekemisen vapauttaan 
rajoittavia kieltoja ja sääntöjä. 
Ehkä he ovat rikkoneet sääntö-
jä vain vastustamisen ilosta. On 
mahdollista, että he ovat olleet 
myös epätoivoisia ja kuvitelleet, 
ettei inhimillisiä nautinnon tar-
peita voi tyydyttää mitenkään 
pitämällä kiinni niin sanotusta 
hyvästä moraalista. Kenties he 
kuvittelevat tietävänsä oman 
hyvänsä paremmin kuin Juma-
la. He ovat pyrkineet iloitsemaan 
kaikesta uskonnoissa tunnetusti 
kielletystä ja ovat keksineet uu-
siakin pahuuksia, joita kukaan ei 
olisi voinut aiemmin kuvitella-
kaan. Miksi niin monet ajattelun, 
sanan ja tekemisen vapauttaan 
käyttäneet ovat ahdistuneita, jos 
he ovat todella pitäneet hauskaa 
ja iloinneet? Jos heidän teoissaan 
ei ole heidän omasta mielestään 
mitään hävettävää ja kaduttavaa 
moraalisella tasolla, miksi he kui-
tenkin kokevat moraalista krapu-
laa tekojensa jälkeen? Tuskin se 

Elämänilo Allahin kanssa

Monilla ihmisillä, jotka 
kieltävät Jumalan ole-
massaolon, on käsitys 
uskonnosta masenta-
vana elämäntapana, 
joka kieltää ihmisiltä 
elämänilon. Heillä on 
tämä käsitys siitäkin 
huolimatta, että Allah 
on antanut uskovaisille 
Koraanissa pyyntöru-
kouksen:
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johtuu vain siitä, että uskovat ih-
miset tuomitsevat heidän tekonsa 
moraalittomina tai laittomina. Eh-
kä se onkin heidän oma sielunsa ja 
ruumiinsa, joka tuomitsee heidän 
tekonsa osoittamalla kärsimyksen-
sä.

Ihmisen ruumiin ja sielun 
hyvinvoinnin oikeudet

Silti Jumalan kieltävät ihmiset eivät 
kuuntele edes oman ruumiinsa ja 
sielunsa hätähuutoja eivätkä halua 
antaa niille niiden oikeuksia.

Neljäs pyhä imaami, Ali ibn Al-Hu-
sein (rauha hänelle) on kertonut 
kirjassa Risaalat Al-Huquuq, et-
tä muun muassa ihmisen sielul-
la, kielellä, kuulolla, näöllä, jaloilla, 
käsillä, vatsalla ja muilla osilla on 

oikeutensa tulla käytetyiksi vain 
sellaisiin tarkoituksiin, joihin Allah 
on ne määrännyt, ja oikeutensa 
säästyä vahingoittamiselta.

Ihmiset, jotka ovat välinpitämättö-
miä Jumalan suhteen, vahingoitta-
vat itseään eivätkä edes ymmärrä 
sitä, vaikka menevät psykologien 
ja psykiatrien vastaanotoille epä-
määräisten ahdistusten takia. Psy-
kologeista on tullut heidän pappe-
jaan ja sielun parantajiaan, eivät-
kä kaikki potilaat kunnioita edes 
heidän mielipiteitään, jos neuvot 
alkavat kuulostaa liian uskonnolli-
silta. Jos joku yrittää käskeä poti-
laita muuttamaan ajattelutapansa, 
tekemään tai olemaan tekemättä 
jotain omaksi parhaakseen, nämä 
alkavat kapinoida, koska nämä ei-
vät halua kuunnella kenenkään 

moralisointia tai määräilyä. Kärsi-
vä ihminen syyttää usein Jumalan 
passiivisuutta antaa armolahjojaan 
ennemmin kuin omaa halutto-
muuttaan uskoa Jumalaan ja teh-
dä hyviä tekoja.

Allah sanoo Koraanissa:

”Tauti kalvaa heidän sydäntään, ja 
Jumala heille tautia lisätköön! Heitä 
odottaa tuskallinen rangaistus, kos-
ka he kielsivät. Kun heille sanotaan: 
”Älkää tehkö pahaa maan päällä!”, 
he vastaavat: ”Mehän teemme vain 
hyvää.” Eivätkö juuri he ole pahan-
tekijöitä? Mutta eivät he ymmärrä. 
Kun heille sanotaan: ”Uskokaa niin 
kuin toisetkin uskovat”, he vastaavat: 
”Pitäisikö meidän uskoa niin kuin 
hullut uskovat?” Eivätkö juuri he ole 
hulluja? Mutta he ovat tietämättö-
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miä.” (Koraani 2:10-13/Jaakko Hämeen-Ant-
tilan käännös)

Jumalan
oikeudenmukaisuus

On erikoista, että henkilöt, jotka 
kieltävät Jumalan olemassaolon, 
tuntevat, kuinka epäoikeudenmu-
kainen Jumala on - sikäli, kun Ju-
malaa edes on heidän mielestään. 
Kuinka huonosti he tuntevatkaan 
Jumalan ja Hänen oikeudenmu-
kaisuutensa todellisuuden! Kuinka 
he voivat samanaikaisesti kieltää 
Jumalan olemassaolon ja kuiten-
kin myöntää Jumalan olemassa-
olon jollain tasolla?

Usko Jumalan oikeudenmukaisuu-
teen on hyvin luonnollista. Tuskin 
kukaan uskovainen edes uskoisi 
Jumalaan, ellei uskoisi siihen, että 
Jumala on armollinen ja oikeuden-
mukainen. Usko Häneen parantaa 
ihmisen elämänlaatua, vaikka jos-
kus elämäntilanteet voivat olla hy-
vinkin kurjia.

Elämän ilot ja
koettelemukset

Allah sanoo Koraanissa:

Jumala antaa viljalti ja niukalti, ke-
nelle tahtoo. Uskottomat iloitsevat 
tämänpuoleisesta elämästä, vaikka 
se ei ole kuin hetkellistä tuonpuolei-
seen verrattuna. (Koraani 13:26/Jaakko 
Hämeen-Anttilan käännös)

Vaikkei joku uskoisikaan tuonpuo-
leiseen elämään, ei hän voi kieltää 
sitä ajallista todellisuutta, että tä-
mä lyhyt maanpäällinen elämäm-
me ei ole mitään verrattuna siihen, 
minkä ajan tulemme olemaan 
kuolleina. Todellakin meidän tulisi 
elää tämä maallinen elämämme 
hyvin. Todellinen elämänilo tulee 
oikeudenmukaisuuden toteut-
tamisesta eikä nautinnosta millä 

keinolla hyvänsä.

Tosiasia on, että sekä uskovat et-
tä uskottomat kokevat tässä elä-
mässä iloa ja surua. Kaikki ihmiset 
pyrkivät jatkamaan elämäänsä kur-
juuden keskellä pyrkien saavutta-
maan onnellisuuden ennemmin 
tai myöhemmin. Itseasiassa Pyhät 
Imaamit (rauha heille) ovat luoki-
telleet Jumalan armosta toivotto-
maksi tulemisen suureksi synniksi, 
ja Koraanin mukaan vain uskotto-
mat tulevat epätoivoisiksi.

Allah on sanonut Koraanissa:

”... Älkää menettäkö toivoa Jumalan 
armosta. Vain uskottomat menettä-
vät toivonsa Jumalan armosta.” (Ko-
raani 12:87/Jaakko Hämeen-Anttilan kään-
nös)

On todellakin ihmeellistä, kuinka 
niin monet ihmiset sekä kieltävät 
että myöntävät Jumalan olemas-
saolon. Elämästään ahdistunut 
ihminen syyttää epäoikeuden-
mukaisuudesta Jumalaa, jonka 
olemassaolon hän samalla kieltää. 
Samoin hän jättää jälkeensä jäähy-
väiskirjeen, jossa hän sanoo halu-
avansa palata juuri tuon epäoikeu-
denmukaisuudesta syyttämänsä 
armollisen Jumalan luo ennen 
aikojaan. Aikooko hän mennä jo-
non ohi vaatimaan oikeudenmu-
kaisuutta Jumalalta, jota hän on 
vasta hetki sitten pitänyt epäoi-
keudenmukaisena?

Ihmisten välillä on 
eroja siinä, pitävät-
kö he iloaan 
omana saa-
vutuksenaan 
vai antavat-
ko he siitä 
kunnian Ju-
malalle. En-
nen kuin 
ihminen 
syyttää Ju-

malaa elämänsä kurjuudesta, kan-
nattaisi katsoa itseään peiliin ja ky-
syä, mitä itse on tehnyt elämänsä 
parantamiseksi.

Aatteet ja ajatukset

Ei ole yhdentekevää, mitä ihminen 
ajattelee ja uskoo. Usko motivoi ih-
mistä tekoihin. Todistetusti pelkkä 
ajattelu voi vaikuttaa ihmisen fyy-
siseen sydämeen ja tehdä ihmisen 
sairaaksi. Kädellä voi vahingoittaa 
itseään ja ympäristöään samoin 
kuin tuhoisilla ajatuksillaan ja elä-
mänasenteellaan.

Allah sanoo Koraanissa:

”Ei Jumalan suojattien tarvitse pe-
lätä eivätkä ne tule onnettomiksi, 
jotka uskovat ja pelkäävät Juma-
laa! He saavat ilosanoman tässä ja 
tuonpuoleisessa elämässä. Juma-
lan sanoja ei voi muuttaa. Tämä on 
suurin voitto.” (Koraani 10:62-64/Jaakko 
Hämeen-Anttilan käännös)

Kun ihmisellä on oikea usko ja tie-
to tämän elämän todellisuudesta 
ja elämäntarkoituksesta, ei hänen 
tarvitse tuntea itseään onnetto-
maksi vaikeinakaan hetkinä, koska 
hänellä on luottamus Jumalaan ja 
Jumalan armoon. Hyvinä hetkinä 
hän osaa myös olla kiitollinen ja 
onnellinen siitä hyvästä, mitä hä-
nellä on. Hän tietää, että kaikella 
on oma tarkoituksensa ja aikansa. 
Niin ilolla kuin surullakin.

Jenni Issukka
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Olin oikeasti äärettömän onnel-
linen tästä teostani; tunne siitä, 
että olin lausunut julkisesti Allahin 
edessä tuon tärkeän lauseen, oli 
suurenmoinen.

Muslimina aloin sittemmin tutkia 
Koraania, kävin Koraanin oppitun-
neilla ja kuulin myöhemmin erilai-
sista islamin koulukunnista, mutta 
kuulin myös, ettei niillä ollut ko- 
vinkaan suurta eroa, 

olivathan islam ja Koraani ne yh-
teiset nimittäjät.

Kukin tavallaan, ajattelin ja luin 
kumpaakin suomalaista islamista 
kertovaa lehteä kiinnostuneena ja 
innostuneena. Al Iman-lehti sekä 
An Nur-lehti täydensivät mielestä-
ni toisiaan ja loivat aika hyvän sekä 
suotuisan kuvan minulle, tuolloin 
jo elämää kokeneelle, siitä, mitä 
ja kuinka suvaitsevainen onkaan 
suomalainen muslimi vastoin me-

dian lietsomaa käsitystä mus-
limeista. Tutustuin suomalai- 
siinkin veljiin ja ajatukseni su-

vaitsevaisuudesta vahvistui.

Tapasin ensimmäisen shii-
alaisen veljen Turussa ja 

Minun islamini
Kun lausuin islamilai-
sen uskontunnustuk-
sen (shahadan) vuonna 
1996, en todellakaan 
ajatellut lausuvani sun-
nalaista tai shiialaista 
shahadaa, vaan olin aja-
tellut palaavani islamiin, 
muslimiksi.
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sain hänestä kaikin tavoin hyvin 
sivistyneen ja miellyttävän käsi-
tyksen. En olisi mitenkään tiennyt 
hänen shiialaisuudes-taan, ellei 
sitä hänen ystävänsä, suomalai-
nen sunnimuslimiveli olisi mi-
nulle samassa yhteydessä kerto-
nut.

Olin innostunut islamista sitenkin, 
että saatoin käydä eri moskei-
joissa – olihan jo siihen aikaan 
Helsingissä muutama moskeija 
eri kaupunginosissa – ja aina 
minut otettiin todella ystäväl-
lisesti vastaan. Tämä kaikki loi 
minulle hyvän käsityksen yhtey-
destämme.

Kuherruskuukaudestani musli-
mina tuli paljon pitempi kuin yksi 
kuukausi; olin onnellinen mies.

Tuolloin loin kaiken kokemani 
perusteella itselleni ennakkoluu-
lottoman käsityksen veljeydestä 
ja sisaruudesta islamissa; tun-
sin olevani ummassa mukana, 
missä tahansa muslimipiireissä 
liikuinkin.

Tänä päivänä en ole aivan niin 
onnellinen kaikesta, mitä um-
massa tapahtuu, mutta sillä ei 
ole mielestäni mitään tekemistä 
islamin uskon kanssa, vaan se 
johtuu aivan muusta.

Suvaitsevainen islam on minun 
islamiani tänäkin päivänä, tä-
nään, kun Helsingissä riehuvat 
verbaaliset sodat islamin eri kou-
lukuntien välillä. En ymmärrä nii-
tä enkä voi hyväksyä niitä, sillä 
nämä kärhämät ovat mielestäni 
lähtöisin vain maallisista perus-
teista. Minun islamiini kuuluu se, 
että tunnustan veljikseni ja sis-
koikseni jokaisen muslimin, joka 
on lausunut Shahadan ja elää 
sovussa rakentaen ummaamme 

yhdessä.

Olen arvostellut minäkin, olen 
naureskellut eri asioille, mutta 
milloinkaan en ole kajonnut 
pahantahtoisesti Pyhään Kir-
jaamme, Koraaniin, eikä ole tullut 
mieleenikään käsitellä missään 
asiassa Profeetta Mohammadia 
epäkunnioittavasti saati halven-
taa sitä islamin uskoa, joka on 
jokaisen muslimin uskon perus-
ta.

Me muslimit voimme ja mei-
dän täytyy puuttua epäkohti-
in, jos näemme islamia väärin 
käytettävän, jos havaitsemme 
maassamme tehtävän vääryyk-
siä islamin nimissä.

Meidän velvollisuutemme on 
puolustaa umman yhtenäisyyt-
tä, toimia yhdessä islamin vi-
hollisia vastaan, mutta toivon, 
että emme päästä islamin vi-
hollisia omien joukkojemme, 
koko Suomen yhteisen umman 
sisäpuolelle. Se vaatii meiltä 
todellista valppautta ja varovai-
suutta, sillä me emme voi tietää, 
mikä vie Paratiisiin; me emme 
voi ottaa Allahin roolia määritel-
läksemme sen, mikä on oikein. 
Se on epäjumalanpalvelusta ja 
suurinta syntiä.

Minun islamini edellyttää, että 
kunnioitan samalla tavoin kaikkia 
muslimeita, jotka pyrkivät vält-
tämään pahaa ja osoittavat sen 
omalla käytöksellään. 

Ibrahim Valo

RUKOUSOPAS

Kätevä rukouso-
pas, jonka avulla 
on helppo op-
pia viisi päivit-
täistä rukousta. 
Sisältää ohjeet, 
arabiankieli-
s e n  te k s t i n 
ja translitte-
roinnin, jonka 

avulla on helppo oppia 
ääntäminen sekä suomenkieli-
sen käännöksen. Rukoukset kir-
joitettuna alusta loppuun, joten 
kirjaa ei tarvitse selata. Mukana 
myös ohjeet rukouspesulle.

DUA KOMEIL

...Oi Jumalani, 
hyväksy siis an-
teeksipyyntö-
ni, sääli minua 
ankarassa ah-
distuksessani, 
j a  v ap au t a 
minut paho-
jen tekojeni 
kahleista....

Kaunis DUA 
KOMEIL pyyntörukous, jonka 
Imam Ali (rh) opetti meille, on 
käännetty suomeksi.
Mukana myös arabiankielinen 
teksti.

Tiedustelut:
salam@resalat.fi

Rukousopas

Resalat
Islamilaisen
Yhdyskunnan
julkaisuja
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RAMADANIN
OHJELMAA 
MOSKEIJALLA
Ramadan-kuukauden ohjelma
Fatemeh Zahran islamilaisessa
kulttuurikeskuksessa: 

suomenkielinen luentosarja 
Profeetta Muhammadin (roh) 
elämästä
persian- ja arabiankielistä 
ohjelmaa
Koraanin resitointia
erikoisohjelmaa Voiman öinä
iftar 
vieraana TAHA-taiteilijaryhmä

•

•

•
•
•
•

arvostettu taha-taIteIlIjaryhmä resItoI 
Fatemeh zahran IslamIlaIsessa kulttuurI-
keskuksessa ramadanIn aIkana.
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Tuuba

Tule ja maista idän parhaat maut.
Myös Kebab-ruokaa.

Suomen paras kebabravintola.
Paikalla leivottua leipää.

Täältä saat parasta palvelua!

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

Puh. 046 644 8871

ma-pe 10.30 - 21.00
la 11.00-21.00
su 12.00-21.00

Kaikki 
lihat 
ovat 
Halal- 
lihaa!

Kurjenkellonkuja 1, Kurkimäki, Helsinki

Itämainen
ravintola

Avoinna

Tuuba
Itämainen ravintola


