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N äinä päivinä uskontojen 
välinen vuoropuhelu on 
suosittua ja monella on 
tarve näyttäytyä suvaitse-
vaisena, myötämielisenä ja 

toisia uskontoja ymmärtävänä. 

Kulttuurilliset ja poliittiset eroavuudet 
sekä maantieteelliset rajat ovat ihmis-
ten tekemiä.  Jos yritämme sekoittaa 
nämä maalliset eroavuudet Jumalan 
uskontoihin, emme tee ainoastaan 
virhettä vaan väärin Jumalan uskon-
toja vastaan.

Me muslimit tiedämme, mitkä ovat 
Jumalan uskonnon selvät ohjeet. 
Kun osallistumme uskontojen välisiin 
vuoropuheluihin, meidän tulee muis-
taa kunnioittaa Koraanin sanaa, jonka 
mukaan uskonto on vain ja ainoas-
taan sitä, mitä Jumala on lähettänyt 
sisältäen Pyhät Kirjat, jotka Jumala on 
antanut profeetoille.

Koraani sanoo Karjan suurassa: ”Me 
annoimme Moosekselle Kirjan tehdäk-
semme armomme täydelliseksi hyvän-
tekijöille sekä selitykseksi, johdatukseksi 
ja armoksi, jotta he uskoisivat kohtaa-
vansa Herransa. Tämä on siunattu Kirja, 
jonka olemme lähettäneet. Seuratkaa 
sitä ja pelätkää Jumalaa, jotta saisitte 
armon. Olemme lähettäneet sen, jotta 
te ette voisi sanoa:’Kirja kyllä lähetettiin 
kahdelle ryhmälle ennen meitä, mutta 
me emme tienneet mitään siitä, mitä 
he lukivat.’ Tai jotta ette voisi sanoa: 
’Jos meille olisi lähetetty Kirja, olisim-
me noudattaneet johdatusta parem-
min kuin he.’ Nyt teille on tullut teidän 
Herraltanne selkeä todistus, johdatus ja 
armo. Kuka on suurempi väärintekijä 
kuin hän, joka kieltää Jumalan merkit 
ja kääntyy niistä pois? Ne, jotka käänty-
vät merkeistämme pois, me palkitsem-
me ankaralla rangaistuksella, koska he 
kääntyivät pois.” (6: 154 – 157) 

Keskusteluissa on tärkeää muistaa, et-
tä emme sekoita omia politiisia aat-
teitamme tai maantieteellisiä ja kult-

tuurillisia perinteitämme uskontoon. 

Meidän tulisi myös ottaa huomioon, 
että tänä päivänä islamilainen näkö-
kanta poikkeaa hyvin paljon länsi-
maisesta elämäntavasta. Muslimeil-
le uskonto on elämäntapa, kun taas 
materialistiselle ihmiselle uskonto on 
yksi elämän osa-alue ja ateistilla ei ole 
uskontoa ollenkaan. Tämä tekee vuo-
ropuhelusta hyvin haastavaa.

Tiedotusvälineiden ja länsimaisen 
elämäntavan ruokkima moraalitto-
muus on törmäyskurssilla, ei vain is-
lamin, vaan kaikkien Jumalan uskon-
tojen kanssa. Tämä tuli hyvin esille 
hiljattain, kun Paavi Benedictus XVI 
teki vierailun Afrikkaan.

Onko todellakin niin, että Aids levi-
ää Afrikassa kondomien puutteen 
vuoksi? Paavi puolestaan katsoo, et-
tä tämä epidemia leviää moraalitto-
muuden ja syntisten seksisuhteiden 
vuoksi.  Myös venäläiset kamppaile-
vat Aidsin nopeaa leviämistä vastaan. 
Kommunismin myötä heiltä otettiin 
pois Jumala, joka sitten korvattiin ää-
rimmäisellä materialismilla. Emmekö 
me uskovaiset uskontoon katsomatta 
ole samaa mieltä paavin kanssa?

Olen pettynyt kristityn lännen sar-
kastisesta suhtautumisesta paavin 
kommenttiin. Uskovana olen surul-
linen niin kristinuskon nykytilasta, 
kuin yleisen moraalittomuuden le-
viämisestä.

Ateistit suunnittelevat tuovansa Hel-
sinkiin mainoskampanjan, joka on 
nähty jo ainakin Lontoossa ja Barce-
lonassa. Kohua ja keskustelua herät-
täneessä kampanjassa linja-autojen 
kylkiin on kiinnitetty mainoksia, jois-
sa lukee ’Jumalaa tuskin on olemas-
sa. Lopeta siis murehtiminen ja nauti 
elämästä”. Miksi jotkut ajattelevat, 
että elämä on hauskempaa ilman 
Jumalaa? Meidän muslimien, kristit-
tyjen ja juutalaisten tulisi ymmärtää, 
että kaiken sen yhteisen perustan 

vuoksi, mikä meillä on, meidän tulisi 
taistella Jumalan unohtamisesta joh-
tuvaa moraalittomuuden ja ateismin 
leviämistä vastaan. Meidän tulisi tuo-
da uskomisen ilo takaisin ihmisille.

Nyt kun maailman talous heikkenee 
ja pankeilla menee huonosti, Oba-
ma, Merkel, Sarkozy, Berlusconi ja 
jopa Vanhanen tuhlaavat miljarde-
ja euroja ja dollareita pelastaakseen 
pankit. Meillä kaikilla on suuri uhka. 
Uskot ja uskonnot ovat säälittävässä 
tilassa. Kuinka paljon voimavaroja ja 
rahaa me muslimit, kristityt ja juuta-
laiset olemme valmiita käyttämään 
kohottaakseemme moraalia ja uskoa 
Jumalaan? 

Länsimaalaiset kristityt ja juutalaiset, 
uskokaa pois, meidän tulee työsken-
nellä yhdessä. Jättäkäämme eroavai-
suuksiemme selvittäminen Jumalalle, 
Jehovalle, Allahille.

Pyhässä Koraanissa Karjan suurassa 
sanotaan: ”Sano: Haluaisinko jonkun 
muun kuin Jumalan herrakseni, vaikka 
Hän on kaiken Herra? Jokainen sielu on 
vastuussa vain itsestään, eikä kukaan 
joudu kantamaan toisen taakkaa. Lo-
pulta teidän on palattava Herranne luo, 
ja Hän kertoo teille sen, mistä te olitte 
keskenänne eri mieltä. Hän on antanut 
teidän periä maan ja korottanut toiset 
teistä monta astetta toisten yläpuolelle 
koetellakseen teitä sillä omaisuudella, 
jonka Hän on antanut teille. Herrasi on 
nopea rankaisemaan, mutta Hän on 
myös Anteeksiantavainen, Armelias.”
(6:164-165)    

Madjid
Bahmanpour
Koraanikäännökset  

Jaakko Hämeen-Anttila

Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen
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Täydellinen ihminen on tasapainoinen ihminen. Hän 
suhtautuu tarpeisiinsa tasapainoisesti välttäen äärim-
mäisyyksiin menemistä. Ajatollah Khomeini on sano-
nut kerran: ”En ole sellainen uskonnollinen johtaja, 
joka vain hypistelee rukousnauhaa kädessään ja käy 
moskeijassa.”

Hän halusi sanoa, että ihmisen tulisi olla avarakatsei-
nen. Muslimin ei tulisi vain palvella Jumalaa ja unohtaa 
yhteiskunta jossa elää tai palvella yhteiskuntaansa niin, 
että unohtaa Jumalan.

Entisen Neuvostoliiton päämies Mihail Gorbatshov 
yritti tehdä paljon kansansa hyväksi, mutta hän ei 
uskonut Jumalaan. Ajatollah Khomeini lähetti Gor-
batshoville vuonna 1989 kirjeen, jossa hän totesi Gor-
batshovin unohtaneen Jumalan ja siksi tämä ei ehkä 
tulisi onnistumaan suuressa tehtävässään. Näin kävi: 
Neuvostoliitto hajosi ja Gorbatshov jäi sen viimeiseksi 
valtionpäämieheksi.

Ajatollah Khomeini on uskonnollisella mittapuulla mi-
tattuna suurmies.

Khomeini toimi uskonnollisena esikuvana ei vain irani-
laisille vaan kaikille muslimeille. Hän valoi heihin uskoa 

selviytymisestä Jumalan avulla uskomalla ensiksi Hän-
een, sitten omaan itseensä ja omaan valtioonsa.   

Ajatollah Khomeini on ollut yksi aikamme merkittävim-
mistä tapakasvatuksen opettajista. Hänen islamilaiseen 
etiikkaan liittyvät opetuksensa ja moraalia käsittelevät 
puheensa ovat herättäneet huomiota muslimien kes-
kuudessa kaikkialla maailmassa. Hän itse noudatti 
jokapäiväisessä elämässään opettamiaan ihanteita 
mitä parhaimmalla tavalla. Ajatollah Khomeini kun-
nioitti ja arvosti naisen asemaa perheessä ja yhteiskun-
nassa, kuten hänen esikuvansa, Profeetta Mohammad 
(roh), oli tehnyt omana elinaikanaan.

Ajatollah Khomeinin mielestä jokaisella naisella on 
oikeus omaan, itsenäiseen persoonallisuuteen, eikä 
hän tarvitse ketään ajattelemaan puolestaan. Khomei-
ni kehotti naisia päättämään itse omasta elämästään 
noudattaen islamin hyveitä ja välttäen pahuutta. 
Khomeini ei kotioloissaankaan halunnut vaimonsa tai 

Vallankumouksellinen
Ajatollah Khomeini

”Jumalan Armeliaan 
Armahtajan Nimeen 
Olemme antaneet 
sinulle lahjakkuutta. 
Rukoile siis Herraasi 
ja uhraa! 
Vihamiehesi on 
tosiaan vailla 
kannattajia!”

Lahjakkuuden Suura (108)
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perheenjäsentensä palvelevan häntä, vaan hän toimi 
kotonaankin omatoimisesti, kunnioittaen ja arvostaen 
perhettään. Hän halusi perheensä elävän tasa-arvoista, 
islamin uskon mukaista elämää tasaveroisena hänen 
kanssaan. Hän kirjoitti useita kirjoja ja piti lukemat-
tomia luentoja ja puheita, joissa hän selitti islamin us-
konnon moraalisia ja mystisiä kysymyksiä.

Valtionpäämies

Ajatollah Khomeini katsoi antamansa fatwan mu-
kaisesti, että viattomien puolustaminen ja sorrettujen 
vapauttaminen oli välttämätöntä. Niinpä hän vaihtoi 
islamin osan Iranissa sivuroolista sen elämän valtavir-
raksi. Hän ei pelännyt minkäänlaisia uhkia vaan jatkoi 
tehtäväänsä kunnes Iranin islamilainen vallankumous 
voitti.

Hän ei hyväksynyt Iranissa shaahin aikaan vallinnutta 
materialismia, jossa omaisuutta ja tavaraa haalittiin 
perheen aseman kustannuksella. Hän ei myöskään 
hyväksynyt fanaattista ja hengetöntä, ulkokultaista 
uskonnollisuutta, jossa nainen vangittiin kodin sei-
nien sisäpuolelle ja jossa hän tottelee sokeasti avio-
miestään.

Ajatollah Khomeini loi Iranin Islamilaisen tasavallan, 
jonka suuruus pohjautuu Iranin kansan vahvaan us-
koon Jumalaan, kulttuuriinsa ja maahansa. Samaan 
aikaan kun muualla maailmassa elettiin kaksinapaisen 
kylmän sodan aikaa Ajatollah Khomeini rohkaisi omaa 
kansaansa uskomaan Jumalaan. Hän loi moraalista roh- 

keutta kansalle, jonka oli määrä elää omaa elämäänsä. 
Hän ei ollut pelkästään kansan sosiaalisen ja poliit-
tisen moraalin opettaja, vaan hän toimi islamilaisten 
määräysten mukaisesti kutsuen ihmisiä noudattamaan 
islamin käskyjä. 

Ajatollah Khomeinin suuri merkitys on siinäkin, että 
uskonnollisella tiedollaan, johtamistaidollaan ja omalla 
esimerkillään hän nosti Iranin kansan sille kuuluvaan ja 
maan historiasta periytyneeseen asemaan. Yhtenäistä, 
Jumalaan uskovaa kansaa ei voi voittaa. Kansa joka us-
koo Jumalaan ja on sisäisesti vahva, vahvan hengel-
lisen hallinnon luotsaama, kykenee tänä päivänä voit-
tamaan taloussaarrot, sisäiset ja ulkomaiset hyökkääjät 
sekä muun painostuksen. Testamentissaan hän kehot-
taa Iranin kansaa tekemään kaikkensa säilyttääkseen 
islamilaisen valtion. Hänen perintönsä Iranille ja musli-
meille on islamin uusi elpyminen, jota meidän kaikkien 
tulisi vaalia.

Vaikka me muistamme hänet parhaiten poliittisena 
johtajana, hänen karismaattisuutensa takana oli hänen 
syvä uskonsa ja nöyryytensä Jumalan edessä. 

Hän on hyvä esikuva paitsi omalle kansalleen niin 
myös koko maailmalle.

Ibrahim Valo

AhAtollAh 
Khomeini on 
hAudAttu 
teherAnin 
Beheshteh 
ZAhrAn hAu-
tAusmAAlle. 
hAutAA ym-
päröi suuri 
mosKeijA.
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A jatollah Seyyed Ruhol-
lah Musawi Khomeini 
syntyi vuonna 1902 ja 
kuoli 1989. Hän oli vuo-
den 1979 Iranin islami-

laisen vallankumouksen hengel-
linen ja poliittinen johtaja ja Iranin 
islamilaisen tasavallan perustaja. 
Ruhollah Musawi Khomeini syntyi 
pienessä Khomeinin kaupungissa, 
joka sijaitsee noin 160 km Qomis-
ta lounaaseen. Hänen suvussaan 
on perinteisesti ollut uskonnollisia 
oppineita. Hän menetti isänsä ol-
lessaan vasta viiden kuukauden 
ikäinen. Hänen äitinsä ja tätinsä, 
jotka olivat hänet kasvattaneet, 
kuolivat hänen ollessaan 16-vuo-
tias.
  
30-vuotiaana hän avioitui Khadi-
jeh Saqafin kanssa ja heille syn-

tyi kaksi poikaa ja kolme tytärtä. 
Vanhin poika Mostafa murhattiin 
Irakissa vuonna 1977. Nuorempi 
poika Ahmad menehtyi sydän-
kohtaukseen 50-vuotiaana vuon-
na 1995. Khadijeh Saqafi menehtyi 
tämän vuoden maaliskuussa 93-
vuoden ikäisenä. Hänen tyttären-
sä elävät edelleen.

Vuonna 1921 Khomeini lähti 
opiskelemaan Arakiin, josta oli tul-
lut ajatollah Ha’irin myötä aikansa 
tärkeimpiä islamilaisia opinahjoja. 
Ajatollah Ha’irin muutettua Qom-
iin vuotta myöhemmin myös 
Khomeini seurasi häntä sinne ja 
Qomista tulikin hänen hengel-
lisen ja intellektuellin persoonansa 
lähde. Ajatollah Khomeini kirjoitti 
Qomissa ensimmäisen kirjansa, 

Dó a sähär (Aamurukous).
 
Hänen tunnetuimpia kirjojaan 
ovat Mesbaahol hedajä (Opastuk-
sen valo), Serro Sälaat (Rukouksen 
salaisuudet), Aadaah-o Sälaat (Ruk-
ouksen ehdot) sekä Chehel hädith 
(40 hadithia). Näillä kirjoillaan hän 
osoitti, kuinka hän oli nuoruutensa 
alkuvuosina puhdistanut sielunsa 
ja omistanut elämänsä Jumalan 
viitoittamalle tielle.

Hänen henkisen kehityksensä suu-
rimpana vaikuttajana oli hänen 
opettajansa Mirza Muhammad 
‘Ali Shahabadi. Kun Shahabadi 
muutti Teheraniin, Khomeini jatkoi 
hänen opetuksiaan. Khomeinin 
kyky lähestyä ja puhutella taval-
lista kansaa teki hänen luennois-
taan suosittuja, ei vain teologisen 

Khomeinin elämä
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Profeetta
Aabraham (rh)
Profeetta Aabraham (rauha hänelle) 
on yksi merkittävimmistä Jumalan 
profeetoista. Pyhässä Koraanissa sa-
notaan: ”Aabrahamin uskonto oli olla 
nöyrä hanif Jumalan edessä; ei hän 
palvonut epäjumalia. Hän oli kiitolli-
nen Jumalan armosta. Jumala valitsi 
hänet ja johdatti hänet oikealle tielle. 
Me annoimme hänelle hyvää tässä 
maailmassa, ja tuonpuoleisessa hän 
on hurskaiden joukossa.”(Mehiläisen 
suura 16: 120 - 122)

Profeetta Aabraham syntyi Mesopo-
tamiassa kuningas Nimrodin hallitus-
kaudella. Nimrod oli ylpeä mies, joka 
pakotti alaisensa palvomaan itseään 
jumalana. Siihen aikaan monet ih-
miset olivat epäjumalanpalvelijoita, 
jotka palvelivat puita ja kiviä, joten 
he hyväksyivät helposti myös ku-
ninkaan jumalakseen.

Näiden ihmisten keskuuteen Jumala 
lähetti Profeetta Aabrahamin johda-
tukseksi ja ohjaajaksi heille. Vain vä-
hän ennen Aabrahamin syntymää 
kuningas Nimrodille kerrottiin pian 
syntyvästä lapsesta, joka nousisi 
häntä vastaan kehoittamalla ihmisiä 
luopumaan epäjumalien palvonnas-
ta.

Kun Nimrod kuuli tämän, hän mää-
räsi, että kaikki vastasyntyneet lapset 
pitää tutkia huolellisesti ihmeiden 
ja mahdollisten merkkien varalta. 
Historiassa kerrotaan, että Profeet-
ta Aabrahamin äiti ei huomannut 
mitään merkkejä raskaudesta odot-
taessaan profeettaa, siitä hän tiesi, 
että syntyvä lapsi oli erityinen. Suo-
jellakseen lastaan Nimrodin miehiltä 
hän piilotti lapsen kaupungin ulko-
puolelle.

Laura Al-Hello

miljoo-
nAt ihmi-
set toi-
vottivAt 
Khomei-
nin ter-
vetul-
leeKsi, 
Kun hän 
pAlAsi 
pAriisistA 
irAniin.

koulun oppilaiden keskuudessa 
vaan myös Qomin asukkaiden 
keskuudessa. Ihmiset tulivat kuun-
telemaan hänen luentojaan jopa 
Teheranista ja Isfahanista saakka. 
Tämä johti siihen, että shaahin 
hallinto siirsi nämä suositut luen-
not pienempiin tiloihin. Ajatollah 
Burujerdin kuoltua 1961 Khomei-
ni nousi tämän yhdeksi merkit-
tävimmäksi seuraajaksi. Hänen 
fighiä (islamin laki) käsittelevät kir-
joituksensa sekä teoksensa Tauzih 
al-Masa’il nostivat hänet korkeim-
man uskonnollisen oppineen, 
mardjan asemaan.

Vuonna 1963 Khomeini vastu-
sti julkisesti shaahin ns. Valkoista 
vallankumousta ja hänen esit-
tämäänsä lakia, joka koski amerik-
kalaisten immuniteettia Iranissa. 
Nämä johtivat veritekoihin shaa-
hin joukkojen hyökätessä Faizien 
teologiseen kouluun surmaten 
opiskelijoita. Khomeini pidätettiin 
useita kertoja ja lopulta karkotetti-
in maasta. Hän asettui ensin Turk-

kiin ja muutti sitten Irakiin, jossa 
hän vietti 13 vuotta. Myöhemmin 
hänet karkotettiin Pariisiin.

Islamilaisen vallankumouksen 
siemenet oli näin kylvetty ja 
lopulta tämä johti shaahin hal-
linnon luhistumiseen. Vain pari 
viikkoa sen jälkeen kun shaahi 
oli poistunut Iranista tammikuun 
29. päivänä vuonna 1979, Kho-
meinin kone laskeutui Teheranin 
Mehrabadin lentokentälle. Huhti-
kuussa 1979 maassa järjestettiin 
kansanäänestys, jolloin ihmisten 
piti päättää, haluavatko he islami-
laisen tasavallan vai eivät. Suuri 
enemmistö vastasi kyllä.
 
Khomeini kuoli vuonna 1989 
oltuaan yksitoista päivää sairaa-
lassa sisäisen verenvuodon takia. 
Khomeinin hautajaisia kunnioit-
tivat miljoonapäiset väkijoukot, 
jotka halusivat nähdä kuolleen 
johtajansa viimeisen kerran.

Ibrahim Valo
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J
okainen teko, joka poik-
keaa Allahin säännöistä, 
on syntiä. Syntien jaottelu 
suuriin ja pieniin synteihin 
perustuu Koraanin termei-
hin sekä Profeetta Mo-

hammadin (rhhj) ja Imaamien ker-
tomuksiin. Koraanissa on monissa 
paikoissa mainittu syntien luokat 
ja erilaisuudet. Naisten suura jae 
31 kuvaa seuraavaa: ”Jos kartatte 
raskaita syntejä, jotka ehdottomas-
ti kielletään teiltä, niin Me pyyhim-
me pois teidän pahat tekonne ja 
johdatamme teidät kunniaportista 
Paratiisiin.” Saman suuran jakeessa 
48 sanotaan: ”Totisesti Allah ei an-
na anteeksi, että palvellaan jotaku-
ta Hänen vertaisenaan. Hän saat-
taa antaa anteeksi kenelle tahtoo, 
muun kaiken paitsi tämän. Se, joka 
asettaa Jumalalle vertaisia, tekee 
kauhean synnin.”

Muualla Koraanissa mainitaan syn-
tisten asema ja syntien eri luokat 
Tuomiopäivänä. Luolan suurassa 
jakeessa 49 kerrotaan seuraavaa: 
”Ja sitten otetaan esille kirja, ja sinä 
näet syntisten pelkäävän sitä, mitä 
se sisältää. Ja he sanovat: Voi mei-
tä, millainen kirja tämä onkaan! 
Siinä ei ole unohdettu pientä ei-
kä suurta, vaan kaikki on siihen 
merkitty. Ja silmiensä edessä he 
näkevät kaiken, mitä ovat tehneet. 
Herrasi ei tee vääryyttä kenelle-
kään.” Tähden suurassa jakeessa 
32 painotetaan: ”Niille, jotka kart-
tavat suuria syntejä ja rikkomuksia, 
joskaan eivät pienempiä hairah-
duksia, niille on totisesti Herrasi 
anteeksianto avara. Hän tiesi par-
haanne, kun Hän loi teidät maan 
tomusta ja kun lepäsitte äitinne 
kohdussa. Älkää siis julistako omaa 

puhtauttanne. Hän tuntee parhai-
ten sen, joka pelkää Jumalaa.”

Myös Profeetan talonväeltä (Ahlol 
beit) on useita tätä koskevia peri-
mätietoja (hadith). Kirjassa Usul Al-
Kafi on kokonainen kappale suuris-
ta synneistä. Tämä kappale sisältää 
24 hadithia. Kappaleen ensimmäi-
sessä ja toisessa hadithissa suurik-
si synneiksi luokitellaan ne, joista 
Allah rankaisee laittamalla ihmisen 
suureen tuleen (jahimiin). Perimä-
tiedon mukaan suuria syntejä on 
seitsemän eri lajia. Eräissä hadit-
heissä niitä sanotaan olevan jopa 
19 eri lajia. Yleisesti ottaen synti on 
Allahin säännöstä poikkeamista ja 
sen tähden jokainen synti on suuri 
ja raskas. Synnit voidaan kuitenkin 
luokitella suuriin ja pieniin niiden 
vaikutusten perusteella.

Perimätiedon mukaan Imaami 
Musa Kadhim (seitsemäs imaami) 
määritteli Amru bin Ubeille suuret 
synnit: Synneistä suurin on se, että 
pidät muita jumalia Allahin vertai-
sena. Muita suuria syntejä ovat:

Tulla Allahin armosta epätoivoi-
seksi: ”Poikani, lähtekää etsimään 
Joosefia ja hänen veljeään, älkää-
kä epäilkö Jumalan armoa. Toti-
sesti, eivät ketkään muut kuin us-
kottomat menetä luottamustaan 
Jumalan armoon.” (Joosefin suura, 
jae 87)

Tuntea olevansa turvassa Allahin 
suunnitelmilta: ”Ja ovatko he sitten 
turvassa Jumalan suunnitelmilta? 
Eihän kukaan kuvittele olevansa 
turvassa Jumalan aikeilta paitsi 
perikatoon kulkevat ihmiset.” (Ra-

jamuurin suura, jae 99)

Vanhempien kunnioittamatto-
muus ja vahingoittaminen: ”Hän 
on luonut minut hyväksi äitiäni 
kohtaan, eikä Hän ole tehnyt mi-
nua kapinalliseksi, onnettomaksi.” 
(Marian suura, jae 32)

Ihmishengen riistäminen: ”Mutta 
sen palkka, joka tahallisesti surmaa 
uskovaisen, on iankaikkisesti oleva 
Helvetti, sillä Jumala on vihastunut 
häneen, kironnut hänet ja valmis-
tanut hänelle pelottavan rangais-

Suuret synnit
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tuksen.” (Naisten suura, jae 93)

Puhtaan, synnittömän ja syyttö-
män naisen syyttäminen haureu-
desta: ”Niitä, jotka syyttävät va-
paasti käyttäytyviä, mutta siveitä 
ja uskovia naisia, kohtaa totisesti 
kirous tässä maailmassa ja tule-
vassa, ja heille langetetaan ankara 
rangaistus.” (Valon suura, jae 23)

Orvon rahan syöminen eli orpojen 
huijaaminen ja heidän rahojensa 
ottaminen: ”Ne, jotka vääryydellä 
nielevät orpojen omaisuuden, nie-
levät totisesti vain tulta vatsaansa, 
ja he tulevat Helvetin tulessa pala-
maan.” (Naisten suura, jae 10)

Pakeneminen taistelukentältä: 
”Sillä se, joka sinä päivänä kääntää 
heille selkänsä, paitsi sotaliikkeen 
yhteydessä tai yhtyessään omien-
sa ryhmään, vetää totisesti pääl-
lensä Juma-

lan vihan; hänen olinpaikakseen 
tulee helvetti, ja kurjaa on joutua 
sinne.” (Sotasaaliin suura, jae 16)

Koronkiskonnan harrastaminen: 
”Mutta ne, jotka ahnehtivat voit-
toa koronkiskomisesta, kokevat sa-
manlaisen ylösnousemuksen kuin 
hän, jonka saatana on villinnyt tar-
tunnallaan. Tämä sen tähden, et-
tä he sanovat: `Kauppavoittohan 
on samaa kuin koronkiskominen.́  
Mutta Jumala on sallinut kaupan 
ja kieltänyt koronkiskomisen. Sille, 
joka saa ojennuksen Herraltaan 
ja luopuu paheesta, suodaan an-
teeksi se, mikä jo on mennyttä, ja 
hänen asiansa ovat Jumalan käsis-
sä. Mutta ne, jotka taas entiseen 
ryhtyvät, ovat Tulen omia, ja he 
pysyvät siinä iankaikkisesti.” (Leh-
män suura, jae 275)

Taikuuden ja noituuden harjoitta-
minen: ”Ja he noudattavat sitä, mi-
tä saatanat vääristelivät Salomon 
hallituksen aikana. Kuitenkaan ei 
Salomo ollut uskoton, vaan saata-
nat olivat luopioita sekä opettivat 
ihmisille noituutta ja sellaista, mi-
kä oli ilmaistu molemmille Baabe-

lin enkeleille Haarutille ja Maaru-
tille. Nämä kaksi eivät sentään 
opettaneet ketään sanomatta: 
`Me olemme teille vain kiusa-
ukseksi; älkää siis epäilkö (Ju-
malan johdatusta).́  Noilta 
kahdelta he oppivat sellais-
ta, jolla he kylvävät eripurai-
suutta miehen ja hänen vai-
monsa välille; mutta eivät he 
vahingoita silläkään ketään 
Jumalan sallimatta. Kuitenkin 

he oppivat sellaista, joka va-
hingoittaa heitä eikä hyödytä. 

Totta kai he tietävät, että sillä, jo-
ka hankkii loitsuja, ei totisesti ole 
mitään hyvää osaa kuolemanjäl-
keisessä elämässä. Mistä surkeasta 
hinnasta myyvätkään he sielunsa; 
jospa he vain tietäisivät sen!” (Leh-

Profeetta
Aabraham (rh) 
Profeetta Aabraham (rauha hänelle) 
varttui kaupungin ulkopuolella 13-
vuotiaaksi, kunnes hänen äitinsä toi 
hänet salaa kotiinsa.

Hänen isänsä, Taraq, oli kuollut ja 
siksi hänen setänsä, Azar, adoptoi 
hänet. 

Azar oli tunnettu kuvanveistäjä. Hän 
opetti ammattinsa niin omille pojil-
leen kuin profeetta Aabrahamillekin. 
Azar veisti myös kivisiä jumalankuvia, 
joita ihmiset palvoivat. Jo nuorena 
Profeetta Aabraham uskoi Allahiin ja 
inhosi epäjumalankuvia.

Ensimmäisenä työpäivänään Abra-
ham köytti muutaman veistoksen 
ja veti ne mudassa torille. Sitten hän 
kutsui ihmisiä: ”Tulkaa ja ostakaa nä-
mä elottomat veistokset, jotka eivät 
hyödytä eivätkä aiheuta teille hait-
taa.” Kaupungin ihmiset katsoivat 
likaisia veistoksia vihaisina ja olivat 
tuohtuneita profeetan epäkunnioit-
tavasta asenteesta heidän jumaliaan 
kohtaan. He valittivat Azarille Aabra-
hamin käytöksestä, eikä hän saanut 
enää myydä jumalankuvia.
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män suura, jae 102)

Haureuden harrastaminen: ”Ar-
mahtajan palvelijoita ovat myös 
ne, jotka eivät tuhlaa eivätkä ole 
itaria, vaan kulkevat keskitietä. Sa-
moin ne, jotka eivät rukoile muita 
jumalia kuin Jumalaa eivätkä syyt-
tömästi ketään tapa, minkä Jumala 
on kieltänyt, eivätkä antaudu min-
käänlaiseen haureuteen. Ken näin 
tekee, hän on saava synnin palkan. 
Kaksinkertainen on hänen rangais-
tuksensa oleva ylösnousemuksen 
päivänä, ja häpeäänsä hän saa ai-
naiseksi jäädä. Mutta ken tekee 
katumuksen ja uskoo ja suorittaa 
hyviä tekoja, hänen pahat tekon-
sa Jumala on vaihtava hyviksi, sil-
lä Jumala on anteeksiantavainen, 
armollinen.” (Ymmärryksen suura, 
jakeet 67 - 70)

Vääristeleminen, valehteleminen: 
”Katso, heidän joukossaan on sel-
laisia, jotka puhuessaan vääristele-
vät Pyhää kirjaa, jotta te luulisitte 
Pyhän kirjan sanoiksi sellaistakin, 
mikä siihen ei sisälly; he sanovat: 
Se tulee Jumalalta, vaikka se ei tu-
le Jumalalta, ja vedoten Jumalaan 
he valehtelevat vastoin parempaa 
tietoaan.” (Imranin perheen suura, 
jae 77)

Pettäminen sotasaliin jakamises-
sa: ”Eikä profeetan sovi kavaltaa 
mitään, sillä sen, joka kavaltaa, on 
Ylösnousemuksen päivänä tuota-
va julki, mitä hän on kavaltanut. 
Silloin on jokainen sielu saava täy-
den ansionsa mukaan, eikä ketään 
väärin tuomita.” (Imranin perheen 
suura, jae 160)

Almujen kieltäminen: ”Sinä päi-
vänä, jolloin nämä aineet heh-
kuvat helvetin tulessa ja niillä 
heidän otsaansa, kylkiinsä ja sel-
käänsä painetaan polttomerkki: 
Tämän te olette hankkineet itsel-
lenne. Maistakaa nyt, mitä olette 

koonneet!” (Katumuksen suura, 
jae 35)

Väärin todistaminen ja todisteen 
piilottaminen: ”Mutta jos olette 
matkoilla ettekä voi löytää kirju-
ria, voitte vastaanottaa pantteja. 
Ja jos toinen teistä uskoo toiselle 
jotakin, silloin myös se, jolle on us-
kottu, täyttäköön sen, 

johon on sitoutunut, ja pelätköön 
hän Jumalaa, Herraansa. Älkää sa-
latko todistusta! Jos joku salaa sen, 
on hänen sydämensä totisesti tur-
meltunut. Jumala tietää mitä te 
teette.” (Lehmän suura, jae 283)

Alkoholin nauttiminen, koska Al-
lah on kieltänyt sen nauttimisen 
kuten Hän myös kielsi kivijumali-
en palvomisen: ”Te, jotka uskotte! 
Päihdyttävät juomat ja uhkapelit 
ja uhripalvelus pystytettyjen kivi-
en edessä, sekä nuolilla arpomi-
nen ovat pelkkää riettautta, pa-
holaisen aikaansaamaa; karttakaa 
kaikkea tätä, jotta olisitte onnelli-
set.” (Pöydän suura, jae 90)
Rukouksen tai muun pakollisen 
teon jättäminen tahallisesti: ”Pro-
feetta Muhammed (rhhp) sanoi: 
`Se, joka jättää rukouksen tahalli-
sesti, hän ei saa Allahin siunausta 
eikä profeetta myöskään siunaa 
häntä. Niitä varten on kirous ja 
huono olinpaikka.́ ”

Uskovaisen tulisi välttää kaikkia 
syntejä, sillä niillä rikotaan Allahin 
sääntöjä. Pienen synnin vaikutus 
sieluun ja yhteiskuntaan on vähäi-
sempi, kun taas suurten syntien 
aiheuttamat seuraamukset ovat 
vakavampia niin sielulle kuin yh-
teiskunnalle. Synnit johtavat aina 
rankaistukseen aivan kuten ih-
misten tekemissä laeissa. Allah on 
oikeudenmukainen, näin myös 
Hänen antamansa rangaistukset 
maanpäällä tehdyistä synneistä 
ovat oikeudenmukaisia.  

Haider Al-Hello

Synnille
on erilaisia nimiä riippuen te-
osta ja sen pahuuden asteista. 
Jariireh: syyllisyys, Jinajeh: tör-
keä rikos, pahan tekeminen, 
yksi erittäin vakavista rikoksis-
ta. Yleensä rangaistuskin on 
vakava. Zilleh: munaus, moka, 
tahdittomuus, Gaffe: möhlä-
ys, erehdys, lipsahdus, harha-
askel . Atharah: virhe, lipsaut-
taa, päästää suustaan.
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Profeetta
Aabraham (rh)
Profeetta Aabraham (rauha hänelle) 
yritti saada ihmiset ymmärtämään 
kivipatsaiden palvomisen hyödyttö-
myyden. Ensimmäiseksi hän lähes-
tyi setäänsä, joka oli kuin isä hänelle. 
Aabraham kehotti tätä palvelemaan 
yhtä ainoaa Jumalaa, Allahia, ja hyl-
käämään epäjumalat.

Pyhässä Koraanissa mainitaan heidän 
käymästään keskustelusta seuraavaa: 
”Isä, älä palvo Saatanaa, sillä hän ei 
tottele Armollista. Isä, pelkään, että 
Armollisen rangaistus kohtaa sinua 
ja että jäät Saatanan toveriksi. Aab-
rahamin isä vastasi: Aabraham, tah-
dotko sinä luopua jumalistani? Ellet 
herkeä, kivitän sinut ja ajan pois pit-
käksi ajaksi. Aabraham vastasi: Rauha 
sinulle! Pyydän puolestasi anteeksi 
Herraltani. Hän on minulle hyvä.” 
(Marian suura 19: 44 - 47)

Lausuin uskontunnustuksen,  sha-
hadan 2000-luvun alussa omasta 
vakaumuksestani. En siis tehnyt 
sitä kenenkään painostuksesta tai 
ohjauksesta. Ajattelin, että tämä 
on se tie, jota haluan kulkea ja jota 
haluan opiskella.

Uuden muslimin tavoin kävin Ko-
raaniluennoilla ja kysyin muilta 
muslimeilta tietoa esimerkiksi käy-
töstavoista. Huomasin melko pian, 
että jokainen pyrki opastamaan 
minua omalla tavallaan erilaisissa 
uskontoon ja käytöstapoihin liit-
tyvissä asioissa – jopa erimielisinä 
siitä, mitä ehdottomasti pitää teh-
dä, mitä saa tehdä ja mikä asia on 
haram tai halal. Kaikki opetukset 
ovat toki tervetulleita mutta kaltai-
seni uusi muslimi oli hieman pää 
pyörällä: en minä uutena musli-
mina tiennyt, minkä koulukun-
nan tie olisi se ainoa oikea tie, jota 
noudattaa ja jonka mukaan elää. 
Huomasin pian, että yhtä ainoata 
oikeaa tietä ei ole. Katson, että Ko-
raanin sanoma ja oma sisäinen 
tulkinta ovat paras tie, sillä se mi-
tä sydämessä on, on ainoa oikea 
Islam.

Huomasin myös, että me suoma-
laiset muslimit käyttäydymme eri 
tavalla muita kanssamuslimeja 
kohtaan kuin syntyperäiset mus-
limit käyttäytyvät meitä kohtaan. 
En pidä siitä, että Koraanin jakei-
ta käytetään silloin, kun halutaan 
lyödä toisia kasvoille.

Haluan, että opimme kommuni-
koimaan ystävällisesti, ystävyy-
dessä, niin kuin Profeetta Muham-
mad on meille opettanut. Meidän 
kaikkien velvollisuutena on luoda 
toisillemme hyvä kasvualusta us-
kossa ja suoda erilaisille siskoille ja 

veljille mahdollisuus, ilman kovia 
tai epärehellisiä keinoja, sillä vain 
oikeamielisellä ajatuksella täydes-
tä sydämestä tulevat aikomukset 
auttavat saavuttamaan rauhan. 
Minulle on opetettu, että nijjat eli 
aikomus on aina rehellinen teko ja 
jos aikomus tulee sydämestä, niin 
silloin ei synny vääriä tekoja. 

Tällä hetkellä aistin ummassamme 
kyräilyä, enkä pidä siitä, että aiko-
mukset eivät aina ole välttämättä 
rehellisiä. Siinä asiassa voi jokainen 
meistä mennä peilin eteen. Jotta 
asiat saataisiin korjattua, tarvitaan 
vahvat ja hyvät johtajat, joilla on
hyvä ja oikea tahto saada umma 
ehjäksi. Silloin voimme elää sopu-
soinnussa toistemme kanssa siitä 
huolimatta, että jokainen meis-
tä on erilainen ja ainutlaatuinen 
muslimi.

Toivon, että jokainen uskovainen 
ja shahadan lausunut ihminen op-
pii, etteivät ulkokuori, ulkoiset us-
konharjoitukset tai vallanhimo ole 
se islam, jota kannattaa ylläpitää, 
vaan että islam löytyy meidän 
jokaisen sydämestä.

Zakirah Valo

Sydämen islam
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A
mmattiyhdistysliik-
keen juuret ulottuvat 
Suomessa 1800-luvun 
lopulle. Siihen asti 
työntekijöiden välistä 
solidaarisuutta olivat 

vaalineet ammattikunnat ja kisälli-
en ja oppipoikien yhteenliittymät. 
Ammatti-, työpaikka- ja paikka-
kuntakohtaisia sairaus- ja hautaus-
apukassoja perustettiin kaupun-
geissa 1800-luvun puolivälin jäl-
keen. Suomen Kirjaltajaliitto, 
joka on Suomen ensimmäinen 
ammattiliitto, perustettiin vuon-
na 1894.  Toisen maailmansodan 
jälkeisinä vuosina elinkeinoelämä 
koki suuria rakenteellisia muutok-
sia ja teollistuminen kasvoi. Nämä 
olivat myös ammattiyhdistysliik-
keen voimakkaita kasvuvuosia.

Nykyisin ammattijärjestöjen kes-
kusjärjestöt ovat vaikutusvaltaisia 

yhteiskunnallisia toimijoita, jotka 
neuvottelevat työmarkkinoiden 
vähimmäistyöehdot, palkat, sosi-
aaliturvat ja työelämän perusoi-
keudet.

Esimerkkinä olkoon
Suomen Elintarvike-
työläisten Liitto 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto 
ry (SEL) sai alkunsa vuonna 1905, 
kun kuusi tamperelaista leipuri-
osastoa perustivat liiton. SEL on 
Suomen Ammattijärjestöjen 
Keskusliiton (SAK) jäsenjärjestö. 
SEL:ssa on yli 100 ammattiosastoa 
ja melkein 40 000 jäsentä, jotka 
työskentelevät leipomo-, meijeri, 

liha- ja muussa elintarviketeolli-
suudessa.

Liitto neuvottelee jäsenilleen työ-
ehtosopimukset ja auttaa oikeu-
dellisissa kysymyksissä ja työrii-
doissa. Työttömyyden sattuessa 
liitto maksaa jäsenilleen ansiosi-
donnaista työttömyyskorvausta. 
Nykyinen taantuma ei ole vielä 
koetellut elintarvikealaa yhtä ko-
valla kädellä kuin esimerkiksi me-
talli- ja paperialaa, sillä elintarvike-
teollisuus perustuu enimmäkseen 
kotimaisiin markkinoihin. 

Muuttolinnut-projekti
Tiina Pesola on ollut projektisih-
teerinä Elintarvikeliiton Muutto-

Maahanmuuttajat saat-
tavat olla kotoisin maista, 
joissa ammattiyhdistys-
liikkeiden toiminta on 
tuntematonta tai rajoi-
tettua. Suomessa taas 
ay-liike on tärkeä osa 
yhteiskuntaa. Kun maa-
hanmuuttajat astuvat 
työelämään Suomessa, 
heille avautuu aivan uusi 
työkulttuuri ja tavat. 

Liitot
maahanmuuttajien asialla

tiinA pesolA

Sara Bahmanpour
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linnut-projektissa vuosina 2003-
2009. Muuttolinnut-projekti on 
TE-keskuksen ja SEL:n Etelä-Suo-
men aluejärjestön yhteinen pro-
jekti, jonka avulla yritetään auttaa 
syrjäytyneitä ja vaikeasti työllis-
tettäviä hakeutumaan työhön tai 
koulutukseen. Pesola on vuosien 
varrella huomannut, kuinka eten-
kin pitkäaikainen työttömyys ja 
pätkätyöt kuluttavat ihmisten voi-
mia ja aiheuttavat apaattisuutta ja 
toivottomuutta. Tähän ryhmään 
kuuluu etenkin maahanmuuttajia 
ja yli 50-vuotiaita pitkäaikaistyöt-
tömiä.

- Pyrimme madaltamaan kynnys-
tä, jotta jokaisen olisi helppoa tul-
la hakemaan apua. Vaikka emme 
aina onnistuisikaan löytämään so-
pivaa työtä sitä tarvitsevalle, halu-
amme silti huolehtia näistä syrjäy-
tyneistä jäsenistämme esimerkiksi 
auttamalla käytännön asioissa. 
- Pitkä työttömyys on turhautta-
vaa ja sen seurauksena monilla ei 
ole voimia etsiä työtä tai koulutus-
ta, Pesola jatkaa.
 
Monet maahanmuuttajat eivät tie-
dä omia oikeuksiaan työpaikalla ja 
saattavat helposti suostua liiton 
sopimuksia huonompiin työeh-
toihin joko tietämättään tai työn-
antajan painostuksesta.  Siksi Pe-
sola kehottaakin heitä liittymään 
oman alansa ammattijärjestöön. 
Työntekijä voi saada neuvoja ja 
tietoa ammattiliiton jäsenyydestä 
ja jäsenyyden eduista ottamalla 
yhteyttä työpaikan luottamusmie-

heen. Pesola kehottaa pyytämään 
apua luottamusmieheltä vaikkapa 
oman tilinauhan lukemisessa tai 
liiton jäsenmaksujen tilityksen tar-
kastamisessa.

Pesola on harmissaan myös pii-
lorasismista, joka on yleisempää 
kuin luullaan. Työnantajat saatta-
vat pitää samoja henkilöitä pätkä-
töissä vuodesta toiseen tai vaatia 
erinomaista kielitaitoa tehtävissä, 
joissa sitä ei välttämättä edellyte-
tä.

Paula
Bahmanpour

Suomen Elintarvike-
työläisten Liitto
julkaisee jäsenlehteä nimeltään ELINTAE.
Tämän lisäksi liitto julkaisee selko- ja vieraskielisiä esitteitä,
joissa kerrotaan liiton toiminnasta ja sen tarjoamista jäseneduista.
Lisätietoja www.selry.fi

Profeetta
Aabraham (rh)
Profeetta Aabrahamin (rauha hä-
nelle) kehotuksista huolimatta Azar 
ei luopunut epäjumalistaan. Aabra-
ham ei kuitenkaan luovuttanut vaan 
alkoi saarnata ihmisille. Hänellä oli 
tapana puhutella ihmisiä sanomalla 
näille: ”Voiko jumalanne kuulla teitä? 
Voivatko he auttaa tai vahingoittaa 
teitä?” He vastasivat: ”Me palvom-
me näitä jumalia, koska meidän esi-
isämme palvoivat niitä.” Profeetta 
Aabraham opetti ihmisille Allahin 
ykseydestä, maailman Luojasta, Hä-
nestä, jota pitää palvella. Ihmiset 
eivät kuitenkaan uskoneet häntä. 
Niinpä Aabraham päätti osoittaa ih-
misille näiden kivijumalien hyödyt-
tömyyden tuhoamalla ne. Koraani 
kertoo tästä: ”Kun hän sanoi isälleen 
ja kansalleen `Mitä nämä patsaat 
ovat, joita te palvotte? ,́ he vastasi-
vat `Olemme nähneet isiemmekin 
niitä palvovan.́  Hän sanoi: `Silloin 
te ja isänne olette selvästi kulkeneet 
harhaan.́  He sanoivat: `Sinäkö tuot 
meille totuuden vai lasketko vain 
leikkiä.́  Aabraham vastasi: `En laske 
leikkiä. Herrani on taivaan ja maan 
Herra, joka on ne luonut. Sen minä 
teille todistan. Kautta Jumalan, kun 
käännätte selkänne ja menette pois, 
minä punon juonen teidän jumalan-
kivienne varalle.́  Hän löi ne muruiksi, 
paitsi suurinta niistä, jotta he palaisi-
vat Hänen luokseen.” (Profeettojen 
suura 21: 52 - 58) 
Tekonsa takia profeetta vietiin tuo-
mittavaksi. Kun häneltä kysyttiin 
syyllisyyttä, profeetta vastasi: ”Sen 
on täytynyt olla suurin jumalanne, 
kysykää häneltä.” Ihmiset vastasivat: 
”Meidän jumalamme eivät puhu ei-
vätkä vastaa.”  Profeetta käytti tilan-
netta hyväkseen ja vastasi: ”Hävet-
kää! Kuinka te voitte palvoa puuta 
tai kiveä. Ne eivät tiedä mitään eivät 
voi hyödyttää eivätkä vahingoit-
taa teitä.” Ihmiset eivät kuitenkaan 
kuunnelleet Aabrahamia ja vaativat 
hänelle kuolemanrangaistusta.

Ammattiyhdistyk-
siltä saa tietoa työ-
suhteista ja -ehdois-
ta sekä työsuojelus-
ta ja työturvallisuu-
desta. Ammattiyh-
distysliikkeen teh-
tävänä on valvoa 
palkansaajien etua, 
työehtojen noudat-
tamista ja pyrkiä nii-
den parantamiseen.
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Jahjah (rh),

Johannes Kastaja

I
hmiskunta on kaikissa ke-
hitysvaiheissaan tarvinnut 
ihmisiä, jotka ovat ajatte-
lultaan ja hengelliseltä se-
kä moraaliselta puoleltaan 
suuria yksilöitä. On yleistä, 

että ihmiskunnan kohdatessa krii-
sejä Jumala lähettää heille johdat-
tajan, joka opastaa heitä turvalli-
seen satamaan. Yksi tällaisista joh-
tajista, jolla on kunnioitettu asema 
kaikissa kolmessa monoteistisessa 
uskonnossa, oli profeetta Sakariak-
sen poika Jahjah. Kristityt kutsuvat 
häneä Johannes Kastajaksi.

Profeetta Johanneksen (rh) syn-
tymä oli ihme, sillä hänen isänsä 
Sakarias oli hyvin iäkäs ja jo luo-
punut ajatuksesta saada lapsia. Jo-
hanneksen syntymä tapahtui sen 
jälkeen, kun profeetta Sakariaksen 
(rh) sydäntä liikutti eräs pyyntöru-
kous ja vastaus rukoukseen saa-
pui, kuten seuraavassa Koraanin 
jakeessa mainitaan: (Marian suura 
19:7) ”Sakarias, me tuomme sinul-
le ilosanoman pojasta, jonka nimi 
on oleva Johannes. Sen nimistä ei 
aikaisemmin ole ollut.”

Johannes (rh) oli jo lapsena hy-
väntahtoinen. Hän ruokki lintuja 
ja muita eläimiä omalla ruoallaan 
armosta ja rakkaudesta niitä koh-
taan. Kasvaessaan Johanneksen 
(rh) hyvyyttä heijastava kasvojen 
valo lisääntyi ja hänen sydämen-
sä täyttyi viisaudella, tietoisuudel-
la, rauhalla sekä rakkaudella Ju-
malaan. Jumala käski Johannesta 
ottamaan Tooran vakavasti, tutki-
maan sitä ja elvyttämään sen la-
kia sekä tekemään tuomarin töitä 
kansan keskuudessa. ”Johannes, 

ota Kirja vakaasti vastaan.”( Marian 
suura 19:12)

Perimätiedon mukaan Johannes 
saarnasi ihmisille: ”Allah - ylistys 
Hänelle - käski minua sanoilla, 
joiden mukaan minun tulisi toi-
mia. Palvokaa yhtä Jumalaa ilman 
muita palvonnankohteita. Se, joka 
uskoo, että Jumalalla on vertaisia, 
on kuin orja, jonka osti yksi herra, 
mutta orja meni työskentelemään 
myös toisille ihmisille. Kuka teistä 
haluaa tällaisen orjan? Hän käski 
teitä rukoilemaan, sillä Allah katsoo 
palvelijansa rukouksia niin kauan 
kuin hänen mielensä ei karkaa ru-
kouksesta. Jos rukoilette, sydämen 
on oltava aina mukana rukoukses-
sa. Allah myös käski teitä paasto-
amaan. Paastoajalla on ikään kuin 
säiliö, jossa on paratiisin tuoksu; 
aina kun hän kävelee, tulvii hänen 
ympärilleen ihana paratiisin tuok-
su. Allah on käskenyt teitä muistaa 
aina Häntä. Se, joka niin tekee, on 
turvassa kuin ihminen, jonka vi-
holliset ovat tämän perässä kos-
toa pyytämässä ja joka hakeutuu 
suojaan, josta kukaan ei voi tätä 
tavoittaa. Suojista suurin on Allah; 
ilman Hänen suojaansa ei kukaan 
pelastaudu.”

Johannes kutsui Israelin kansaa 
palvomaan yhtä ainoata Jumalaa, 
jolla ei ole muita kanssajumalia. 
Hän kehotti heitä myös pitämään 
kiinni kaikesta siitä, mikä oli ilmes-
tynyt Moosekselle (rh). Johannes 
Kastaja toi israelilaisille ilouutisen 
Messiaksen (rh) tulosta. Hän sanoi 
heille Matteuksen evankeliumis-
sa (3:2) ”Kääntykää, sillä taivasten 
valtakunta on tullut lähelle!” Hän 

sanoi Markuksen kirjassa (1: 7 - 8): 
”Hän julisti: Minun jälkeeni tulee 
minua väkevämpi. Minä en kelpaa 
edes kumartumaan ja avaamaan 
hänen kenkiensä nauhoja. Minä 
olen kastanut teidät vedellä, mut-
ta hän kastaa teidät Pyhällä Hen-
gellä.”

Jeesus ja Johannes elivät samalla 
aikakaudella ja olivat sukua äidin 
puolelta. Historiassa kerrotaan Jee-
suksen sanoneen Johannekselle: 
”Jahjah, pyydä minulle anteeksian-
toa Jumalalta, sillä sinä olet minua 
parempi.” Yahya puolestaan vasta-
si: ”Jeesus, pyydä sinä minulle Ju-
malan anteeksiantoa, sillä sinä olet 
minua parempi.”

Jeesus arvosti Johannesta ja hä-
nen asemaansa. Jeesus sanoi: ”Ya-
hya, sinä olet parempi kuin minä, 
sillä minä olen tervehtinyt itseäni 
ja Allah tervehtii sinua.” Koraanis-
sa Marian suurassa (19:15) Jumala 
sanoo Johanneksesta: ”Rauha ol-
koon hänelle sinä päivänä, jolloin 
hän syntyi, ja sinä päivänä, jolloin 
hän kuolee, sekä sinä päivänä, jol-
loin hänet herätetään kuolleista.” 
Kun taas saman suuran 33. jakees-
sa Jeesus sanoo itselleen: ”Rauha 
ylläni sinä päivänä, jolloin synnyin, 
sinä päivänä, jolloin kuolen sekä 
sinä päivänä, jolloin minut heräte-
tään kuolleista.»

Matteuksen kirjassa 11:9 - 11 Jee-
sus kuvaa Johannesta: ”Mitä te 
sitten odotitte näkevänne? Pro-
feetanko? Aivan oikein, ja minä 
sanon teille, että hän on enem-
mänkin kuin profeetta. Hän on se, 
josta on kirjoitettu:-- Minä lähe-
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johAnnes KAstAjA hollAntilAisen GeertGen tot sint jAnsin mAAlAAmAnA
1400-luvullA. 

tän sanansaattajani sinun edellä-
si, hän raivaa sinulle tien. Totisesti: 
Yksikään naisesta syntynyt ei ole 
ollut Johannes Kastajaa suurempi, 
mutta kaikkein vähäisin, joka on 
taivasten valtakunnassa, on suu-
rempi kuin hän.”

Islamin perimätiedossa kerrotaan, 
kuinka profeetta Mohammad 
(rhhp) ohittaessaan ystäviään kuuli 
heidän puhuvan profeettojen hy-
vyydestä. 

Eräs heistä sanoi: ”Mooses (rh) oli 
’Jumalan puhuttelema’.”

Toinen sanoi: Jeesus (rh) oli Juma-
lan ’henki ja sana’.

Kolmas sanoi: Aabraham (rh) oli 
’Jumalan ystävä’.

Profeetta Mohammad kuunteli 
heitä ja kysyi lopulta: ”Miksi ette 
mainitse marttyyriä, joka on mart-
tyyrin poika.” Hän tarkoitti Johan-
nesta ja hänen isäänsä Sakariasta. 
”Johannes puki ylleen kamelinkar-
vavaatteen ja söi kasvien lehtiä, 
jottei hän tekisi syntiä. Miksi ette 
mainitse hänen hyvyyttään.”

Johannes oli esimerkillinen pyhiin-
vaelluksessaan, askeettisuudes-
saan ja Jumalan rakkaudessaan. 
Hän oli vaeltava profeetta, joka 
rakasti kaikkia luotuja. Kuten niin 
monet historian suuret henkilöt 
Johannes tapettiin, koska hän pu-
hui totuuden sanan mielivaltaiselle 
kuninkaalle Herodes Antipakselle.

Herodes halusi avioitua tanssija-
tar Hirodian kanssa, joka oli hä-
nelle sukua. Johannes tuomitsi 
tämän avioliiton, koska se oli vas-
toin Mooseksen lakia. Markuksen 
kirjassa 6:18 Johannes sanoi He-
rodekselle: ”Sinun ei ole lupa elää 
veljesi vaimon kanssa.” Hän myös 
moitti Herodesta tämän tekemistä 
pahoista teoista. Eräänä yönä Hi-

rodia sai suostuteltua Herodeksen 
hyväksymään hänen pyyntönsä 
tappaa Johannes. Kostoksi siitä, et-
tä Johannes ei hyväksynyt heidän 
avioliittoaan, vaati Herodes Johan-
neksen pään tuotavaksi Hirodian 
eteen kuninkaallisella lautasella.

Saarnoillaan Johannes sai ihmiset 
liikuttumaan ja itkemään Jumalan 
rakkaudesta, sillä hän käytti totuu-
den ja Jumalan läheisiä sanoja. 

Koraanissa Marian suurassa 19:15 
sanotaan: ”Rauha olkoon hänelle 
(Jahjah’lle) sinä päivänä, jolloin hän 
syntyi, ja sinä päivänä, jolloin hän 
kuolee, sekä sinä päivänä, jolloin 
hänet herätetään 
kuolleista.”

Muhammed
Al-Hello
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K
uviltelkaamme 
mielessämme 
suuri kaupunki, 
jonka asukkaat 
eivät mieti omia 
etujaan ja hyvin-

vointiaan vaan päinvastoin 
sijoittavat muut yhteiskun-
nan yksilöt itsensä edelle ja 
uhraavat itsensä tekemällä 
työtä mahdollisimman hy-
vin. Tämän yhteiskunnan yk-
silöt ovat niin ahkeria, huolel-
lisia ja muista välittäviä, ettei 
heille tarvitse säätää mitään 
lakeja tai sääntöjä. Tämän-
kaltainen yhteiskunta on täydellinen unelma ihmisen 
hyvinvointiyhteiskunnasta. Uskomatonta mutta totta 

on tällainen yhteiskunta 
olemassa. 

Tämä yhteiskunta on esi-
merkki maailmojen yh-
teiskunnille. Se muodos-
tuu satojen tuhansien tai 
miljoonien yksilöiden pie-
nemmistä yhteiskunnista. 
Tärkeintä näiden yksilöi-
den yhteiskunnille on työn 
jatkuminen täydellisenä 
prosessina yhteiskunnan 
hyvinvoinnin ja kehittä-
misen lisäämiseksi. Yksilöt 
jakavat ravinnon ja jopa 

vesipisarankin keskenään. Et tule ikinä törmäämään 
heidän yhteiskunnassaan yhteenkään kodittomaan, 

Unelmien
yhteiskunta
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Profeetta
Aabraham (rh)
Profeetta Aabrahamin (rauha hä-
nelle) rikottua kivijumalat, kuningas 
Nimrod päätti polttaa profeetta 
Aabrahamin elävältä miellyttääk-
seen jumaliaan.

Kuningas määräsi puita kerättävän 
suurta nuotiota varten. Puita tuotiin 
niin paljon, että tulesta tuli todel-
la kuuma, niin kuuma, ettei kukaan 
voinut lähestyä sitä heittääkseen 
profeetan tuleen.

Nimrod rakensi suuren katapultin, 
jolla Aabraham heitettäisiin tuleen. 
Kun profeetta oli lentämässä kohti 
tulta, enkeli Gabriel ilmestyi hänelle 
ja kysyi, tarvitseeko profeetta apua. 
Aabraham vastasi: ”Tarvitsen vain 
Allahin apua.” Profeettojen suurassa 
(21: 68 - 89) kerrotaan: ”He sanoivat: 
`Polttakaamme hänet ja auttakaam-
me siten jumaliamme, jos aiomme 
tehdä jotakin.́  Me sanoimme: `Tuli 
ole viileä ja vilpoinen Aabrahamil-
le.́ ”
Laskeuduttuaan tuleen profeetta 
rukoili Allahia suojelemaan itseään. 
Allahin käskystä tuli kylmeni. Nim-
rod ihmetteli, kuinka profeetta istui 
rauhallisena polttavan kuuman tu-
len keskellä.

Monet tämän ihmeen nähneistä 
tunnustivat totuuden; vain Nimrod 
pysyi ylpeänä ja itsepäisenä. Pro-
feetta Aabraham kertoi Nimrodille 
Allahin olevan Yksi ja Ainut, jonka 
käsissä elämä on.

Muurahaiset elävät yhteis-
kunnissa, joihin kuuluu he-
delmöittyneitä naaraita eli 
kuningattaria, siivekkäitä koi-
raita ja työläisiä.

Työläiset ovat hedelmättömiä 
naaraita, joilla ei ole siipiä. Muu-
rahaiset rakentavat pesänsä joko 
maahan tai puuhun. Maanalaiset 
pesät ovat usein eräänlaisen keon 
alla, joka on tehty kasvien jätteis-
tä ja maasta. Jotkut muurahaislajit 

elävät seinien raoissa tai kallion-
halkeamissa. 

Maahan kaivetut pesät ovat kaik-
kein kookkaimpia, sillä niissä on 
suuri määrä käytäviä ja kammioita. 
Käytävät liittyvät toisiinsa ja muo-
dostavat monimutkaisen verkos-
ton. Samalle lajille kuuluvat pesät 
saattavat olla melko kaukana toi-
sistaan, mutta ne ovat siitä huoli-
matta usein yhteydessä toisiinsa. 
Toisaalta saman kiven alla voi olla 
2-3 muurahaislajin pesät, joiden 

Muurahaiset

nälkäänäkevään, yhteiskunnas-
taan irtautuneeseen tai heikossa 
asemassa olevaan yksilöön. Kaikki 
ovat tasa-arvoisia, aivan kuten is-
lamissa tulee olla. Heidän yhteis-
kuntansa on täynnä hyvyyttä ja 
kaikki tämä piilee Jumalan lakien 
noudattamisessa, sillä Jumala ei 
jättänyt ketään ilman neuvoa, il-
man kykyjä eikä myöskään ilman 
rakkautta. He siis noudattavat sel-
västi Jumalan neuvoja ja toimivat 
niiden mukaan. He ovat huoman-
neet ennen ihmisiä, että noudat-
tamalla Jumalan neuvoja, he pää-
sevät hyvin pitkälle.

Tämä kuvailtu täydellinen yhteis-
kunta on muurahaisten yhteis-

kunta! Muurahainen tekee velvol-
lisuutensa ja työnsä kokonaisuu-
dessaan täydellisesti oman yhteis-
kuntansa eteen. Muurahaiset ovat 
yhteistyökyvyllään ja sosiaalisen 
taidon systeemillään ylittäneet ja 
ohittaneet ihmisten rakentamat 
suurkaupungit, jotka ovat heitä 
miljardeja kertoja suurempia.

Muurahaiset ovat siis yksi Jumalan 
ihmeellisimpiä olentoja, joille Hän 
on antanut lukemattomia kyky-
jä ja salaisuuksia.  Kuinka itsekäs 
olento ihminen onkaan, kun häntä 
tuhansia kertoja pienempi olento 
pystyy elämään täydellisyydessä 
ja keskellä hyvyyttä noudattamal-
la Jumalan neuvoja! Ihminen taas 

isosta järjestään huoli-
matta ei noudata niitä ja 
pysyy omassa onnetto-
massa elämässään. Olen 
varma, että kukaan ei ole 
ikinä konkreettisesti on-
nellinen, ellei hän nou-
data Jumalan antamia 
neuvoja. Luomakunnas-
ta löytyy kokemusta, jos 
sitä tutkii. Oppikaamme 
vaikka muurahaisista.monet muurAhAislAjit rAKAstAvAt KirvojA, joiden 

erittämää mAKeAA nestettä ne syövät. ne lypsävät 
KirvojA hyväilemällä niitä tuntosArvillAAn jA nuo-
lemAllA niitä.
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käytävät ovat lomittain, mutta ei-
vät ole yhteydessä toisiinsa. 

Työläiset rakentava pesän, korjaa-
vat ja laajentavat sitä. He käyttävät 
tähän työhön leukojaan ja etujal-
kojaan. Työläiset vastaavat myös 
toukkien ruokkimisesta ja kasvat-
tavat munat, toukat ja kotelot. Jos 
lajilla on erityyppisiä työläisiä, nii-
den välillä vallitsee ainakin osaksi 
työnjako. 

Sotilailla on suuri pää ja mahtavat 
leuat. Ne puolustavat yhteiskun-
taa ja johtavat ruoanhakuretkiä. 
Sotilaat pienentävät leuoillaan ke-
rätyn ravinnon, kun taas pienem-
mät työläiset siirtävät kerätyt ra-
vintoaineet pesään. Jos työläisen 
voimat eivät riitä ruokapalan siirtä-
miseen, muut työläiset kiiruhtavat 
auttamaan sitä.  Hajuaistinsa avul-
la muurahaiset tunnistavat oman 
ja toisten yhteiskuntien jäsenet 
pesän pimeydessä. Tämän avulla 
he ilmeisesti myös pystyvät seu-
raamaan reittejään ja löytämään 
pesänsä ravinnonhakumatkoil-

laan. Jos muurahaisjonon hajottaa, 
se muodostuu uudestaan vaihta-
matta suuntaansa. 

Samassa pesässä on usein mon-
ta kuningatarta, sillä ne eivät ole 
mustasukkaisia kuten mehiläiset. 
Kuningatar munii pitkänomaisia 
valkeita tai kirkkaankeltaisia mu-
nia. Työläiset nuolevat niitä, jotta 
ne eivät kuivuisi ja siirtävät niitä ja 
koteloita kammiosta toiseen, jot-
ta ne aina olisivat kehittymisensä 

kannalta parhaassa lämpötilassa 
ja kosteudessa.  Työläiset autta-
vat myös kuoriutuvia muurahaisia 
ulos koteloista repimällä kotelo-
nahan; tämä on äärettömän har-
vinaista kuoriutuvilla hyönteisillä, 
jotka yleensä itse 
rikkovat kotelo-
nahkansa.  

Hassan Al-Assawi

muurAhAisiA tunnetAAn noin 15 000 lAjiA jA suomestA on löydetty noin 40 eri muurAhAislAjiA.

       suura
(surat an-naml) on Pyhän Koraanin 27. kappa-
le. Siinä on 93 jaetta. Tämä suura kertoo muun 
muassa siitä, kuinka Mooses näki palavan pen-
saan, sekä Solomonin mahtavista sotajoukois-
ta, joihin kuului ihmisiä, lintuja ja djinnejä, kuin 
myös kauniin Saban kuningattaren valtaistui-
mesta. 

Muurahaisten
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K oraanin jakeessa 72:16 kerrotaan, 
kuinka ihminen voi päästä lä-
hemmäksi Allahia: ”Jos he pysyvät 
oikealla tiellä, me annamme heille 
juomavettä runsain määrin.” Oi-

kea tie on olemassa, mutta yksistään tieto 
oikeasta tiestä ei riitä, vaan Jumalan lupa-
uksen toteuttaminen (juomavettä runsain 
määrin) edellyttää pysymistä sillä tiellä. 
Tällä vedellä voidaan elvyttää kuollut maa 
eli henki. Allahin antamat ansiot ovat ai-
na olemassa ja ne ovat runsaita,  mutta 
niiden saavuttamiselle on kuitenkin tietyt 
ehdot. 

Saatanan tehokkain ase on luoda viholli-
suuksia ja inhoa uskovaisten välille. Näin 
saatana pääsee tuhomaan muslimien vä-
liset suhteet sekä yhteiskunnallisen toimi-
vuuden. Ihmisten välille syntyy epäluuloa, 
ennakkoluuloja, kateutta ja vihamielisyyt-
tä.  Kanssakäymisemme ei perustu todel-
liseen olemassaoloon vaan siihen, minkä-

lainen mielikuva meillä on toisesta henki-
löstä. Jos me emme tiedä oman itsemme 
todellista olemassaoloa, niin kuinka me 
voimme arvostaa muiden olemassaoloa. 
Oletko sinä yrittänyt puhdistaa mielesi 
kaikista niistä negatiivisista ajatuksista, joi-
ta sinulla on muista ihmisistä?

Allah on rakentanut maailman niin, että 
uskovainen voi rauhassa palvella Juma-
laa. Näin on sanottu pyhissä kirjoissa. Al-
lah ei epäröi mitään, ei edes uskovaisen 
hengen viemistä. Näin ollen vitsauksien 
laskeutuminen uskovien päälle tarkoittaa, 
että Allah haluaa syventää näiden uskoa 
tuomiopäivään. Lisäksi vitsauksista seuraa 
runsaasti maanpäällisiä hyveitä. Voit suoja-
ta itsesi vitsauksilta maksamalla aina kuun 
alussa almuja köyhille sekä rukoilemalla 
kuukauden alun rukouksen.

Haider Al-Hello

Ja jatka kehoituksiasi,
sillä totisesti muistutus
koituu uskovien hyödyksi:
(51:55)

Uusi kauneushoitola avattu
Kuninkaanmäessä, Vantaalla

Kauneus Safiiri
                    vain naisille

Hiusten leikkaus, värjäys, raidat
Kulmakarvojen värjäys ja muotoilu
Kasvojen syväpuhdistus infrapunalla
Ihokarvojen poisto
Kasvojen ihokarvojen poisto langalla
Manikyyrit
Syvälämpölaihdutus infrapunamenetelmällä

•
•
•
•
•
•
•

Myös

kotikäynnit!

Lähdemäentie 26, 01620 Vantaa, safiiri@nic.fi
Ajanvaraukset: 0400 424 191, 0400 878 783 (farsi)

Tervetuloa!
www.kauneussafiiri.fi
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R ukousta on kuvattu jois-
sakin perimätiedoissa 
uskonnon pilariksi. Imaa-
mi Ali (rauha hänelle) sa-
noo haavoittumisensa 

jälkeen pojilleen Hasanille (rauha 
hänelle) ja Huseinille (rauha hä-
nelle): ”Pelkää Allahia, ja pidä Allah 
mielessäsi rukouksissa, koska ruko-
us on uskontosi pilari. Pelkää Alla-
hia, ja pidä Allah mielessäsi Juma-
lan kodissa (esim.moskeija), älä jätä 
sitä tyhjäksi niin kauan kuin elät.”

As-Sukuni kertoo imaami Sadiqin 
sanoneen (rauha hänelle): ”Allahin 
lähettiläs (rhhp) sanoi Saatanan 
pelkäävän uskovaista, kunhan hän 
rukoilee ajallaan, mutta kun hän 
alkaa laiminlyödä rukouksiaan, 
Saatana yrittää houkutella häntä 
tekemään suurempia syntejä.”

Yazid bin Khalifa kertoi 
kuulleensa imaami Sadiqin 
sanovan: ”Kun henkilö sei-
soo rukouksessa, armo las-
keutuu hänelle taivaasta 
maahan ja enkelit ottavat 
hänet valtaansa ja enkeli 
sanoo: ´ jos tämä henkilö 
tietäisi mikä palkkio ruko-
uksella on, hän ei ikinä lo-
pettaisi.̀ ”
 
Kun imaami Zaynul Abidin 
(rauha hänelle) lausui ru-
kouksiaan, hän tapasi seistä 
yhtä vahvana ja liikkumat-
tomana kuin puu: mikään 
muu ei liikahda kuin se, 
mitä tuuli huojuttaa. Kun 
imaamit al-Baqir ja as-Sa-
diq (rauha heille) seisoi-
vat rukouksessa heidän 

ihonvärinsä tapasi muuttua pu-
naisesta keltaiseen, aivan kuin he 
olisivat puhuneet jonkun kanssa, 
jonka voisivat nähdä.

Näistä muutamista haditheistä 
ymmärrämme, kuinka selvä ja ää-
rimmäisen tärkeä asia rukous on 
islamissa. Ja koska rukousta voi 
verrata, niin kuin rukoilijalla olisi 
kokous Allahin kaikkivaltiaan kans-
sa (perimätiedosta), palvelijan pi-
täisi tavoitella Allahin läheisyyttä 
sydämellään, eikä täyttää sitä mil-
lään maallisella ja väliaikaisella asi-
alla. Allah sanoo Koraanissa:

’Hyvä on uskovien osa’ (23:1)

K. Nousiainen

Rukouksen
tärkeydestä

mosKeijAn Koristeellinen ’mihrAB’ osoittAA ruKous-
suunnAn.

Yakup
YILMAZ

30 otsikon alla yli 100 vasta-
usta suomalaisten kysymyksiin 
islamin uskonnosta
– Naisten oikeudet, huivi, kunniamurha,

naisten ympärileikkaus, moniavioi-
suus, terrorismi, kivityskuolema…

”Kirja on hyvää ja hyödyllistä luettavaa 
myös kristitylle ja tuo hyvin esille 
Koraanin alkuperäistä sanomaa, joka 
on sitä samaa jumalallista viisautta, jota 
aikoinaan saarnasivat myös Aabraham, 
Mooses ja Jeesus Nasaretilainen”.

Veijo Minkkinen, Filosofian Maisteri

Kirja on julkaistu neljällä kielellä
(suomi, ruotsi, saksa ja turkki )

Lisätietoja: www.yakupyilmaz.com
Myynti: www.kirjavalitys.fi
ja kysy kirjakaupoista
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Niin kaunis on maa
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kuin heräävä puu.

Mona-Faiza Lindell
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O
ngelmat, joita koh-
taat elämässäsi, jo-
ko kehittävät sinua 
tai kukistavat sinut 
riippuen siitä, kuinka 
suhtaudut kyseiseen 

ongelmaan. Valitettavasti useat ihmiset 
eivät huomaa, kuinka Allah haluaa käyt-
tää ongelmia parantamaan ja kehittä-
mään heidän elämäänsä. He turhautu-
vat tai paheksuvat ongelmiaan, eivätkä 
jää miettimään sitä, miksi tämä kyseinen 
vastoinkäyminen on heille ilmestynyt, ei-
kä sitä, mitä hyötyä heille siitä myöhem-
min voisi olla.

Koettelemusten jakaminen
viiteen kategoriaan

Allah käyttää ongelmia ohjatakseen si-
nua. Joskus sinä tarvitset suuren vastoin-
käymisen saadaksesi itsesi liikkeelle. On-
gelmat osoittavat usein uuden suunnan 
ja motivoivat sinua muutokseen. Tuskalli-
sen tilanteen jälkeen voit saada muutet-
tua elämäsi suunnan.

Allah käyttää ongelmia koetellakseen 
sinua. Ihmiset ovat kuin teepusseja: jos 
haluat tietää, mitä niiden sisällä on, sinun 
täytyy tiputtaa ne kuumaan veteen! On-
ko Allah testannut sinun uskoasi ongel-
milla? Mitä nämä ongelmat paljastavat 
sinusta? Jos sinulla on monenlaisia on-
gelmia, sinun tulisi olla iloinen, sillä nämä 
ongelmat testaavat uskoasi ja lisäävät 
kärsivällisyyttäsi!

Allah käyttää ongelmia korjatakseen si-
nun käytöstäsi. Joitakin asioita opimme 
ainoastaan tuskan ja epäonnistumisten 
kautta.  Kuten se, kuinka vanhemmat 
opettavat lapsiaan olemaan koskemat-
ta kuumaa uunia. Opit sen kuitenkin to-
dennäköisesti polttamalla sormesi! Jos-
kus meidän täytyy oppia asioiden, kuten 

terveyden, perhesuhteiden tai rahan, ar-
vo menettämällä ne.

Allah käyttää ongelmia suojellakseen 
sinua. Ongelma voi olla naamioitunut 
siunaus, joka estää sinua joltain pahem-
malta.

Allah käyttää ongelmia tehdäkseen si-
nusta paremman ihmisen. Ongelmat, 
joihin vastataan välittömästi, rakentavat 
luonnettasi. Luonteesi lujuus on paljon 
tärkeämpää kuin elämäsi mukavuus. 
Suhteesi Jumalaan ja luonteesi ovat ai-
noat asiat, jotka tulet ottamaan mukaasi 
kuollessasi. ”Voimme iloita, kun kohtaam-
me ongelmia, sillä ne opettavat meille 
kärsivällisyyttä.” Kärsivällisyys puolestaan 
kasvattaa luonteemme lujuutta sekä us-
koamme Allahiin myös niinä hetkinä, jol-
loin luulemme toivomme ja uskomme 
olleen mennyttä, sekä silloin, kun eläm-
me onnellisia aikoja.

Allah toimii elämässäsi, vaikka et itse si-
tä huomaisi tai ymmärtäisi. Elämäsi on 
paljon tuottoisampaa, kun toimit yhteis-
työssä Luojasi kanssa. 

Laura Al-Hello

Menestystäsi 
ei voida mitata ainoas-
taan saavutustesi mää-
rällä vaan oppimillasi 
asioilla, elämän kolah-
duksilla ja yhteisillä het-
killä elämän varrella.

Opi ongelmistasi
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”Oi 
Allah, siunaa 
Muhamma-
d i a  j a  M u -
hammadin 
perhettä. 
Anna minun 

uskoni saavuttaa täydellisin us-
kon taso; tee vakaumuksestani 
kaikkein erinomaisin vakaumus; 
ja aikomuksestani parhain aiko-
muksista, ja töistäni parhaimmat 
työt...” (Duaa Makaarim Al-Akhlaaq 
- pyyntörukous jalojen moraalisten 
piirteiden saavuttamiseksi)

Muslimin tärkeimpiin velvollisuuk-
siin kuuluu parhaimpaan moraaliin 
pyrkiminen. Profeetta Muhammad 
(rhhp) on kaikkien muslimien esi-
kuva, jonka toimintatapaa musli-
mien tulisi jäljitellä.

Allah sanoo Koraanissa:

”Jumalan sananjulistaja on teille 
todella erinomainen esikuva, jo-
kaiselle, joka luottaa Jumalaan, 
uskoo viimeiseen päivään ja alin-
omaa muistelee Jumalaa.” (Koraa-
ni 33:21)

”...ja totisesti on siveellinen mielen-
laatusi jalo.” (Koraani 68:4)

Voimme kysyä itseltämme, seu-
raammeko me todella profeetta 
Muhammadin (rhhp) esimerkkiä 
elämässämme?

Imaami Muhammad Al-Baqir (rh) 
kertoi Jabirille: ”Onko tarpeeksi, 
että henkilö (pelkästään) koriste-

lee itsensä profeetan seuraajaksi 
tunnustamalla meidän (eli Ahlul-
baytin) rakastamisen? Ei! Kautta 
Allahin, meidän seuraajamme on 
vain hän, joka pelkää Allahia ja tot-
telee Häntä. Oi Jabir! Meidän seu-
raajamme eivät tule tunnistetuksi 
paitsi nöyryydestä, alistumisesta, 
rehellisyydestä, Allahin run-
saasta ylistämisestä, paasto-
amisesta ja rukouksista, omis-
tautumisesta, lähellä asuvien 
köyhien, tarvitsevien, velkaan-
tuneiden ja orpojen huoleh-
timisesta, totuuden sanomi-
sesta, Koraanin lausumisesta, 
kielensä pidättämisestä ihmi-
siltä paitsi siunaukseksi, ja luo-
tettavuudesta sukulaisille missä 
tahansa toimissa...” (Al-Kafi, osa 
2, s. 74)

Imaami As-Sadiq (rh) on sano-
nut seuraajilleen: ”..Käyttäytykää 
ollaksenne koristeita meille, ette-
kä ollaksenne meitä vastaan hä-
peänä...” (Al-Amali, Saduq, s. 142)

Edellä mainituista perimätiedoista 
voimme päätellä, että voidaksem-
me kutsua itseämme profeetan ja 
hänen talonväkensä seuraajaksi, 
moraalimme ja käytöksemme tu-
lisi olla sen mukaista.

Jos katsomme omaa käytöstäm-
me kriittisesti ja rehellisesti, huo-
maamme siinä varmasti monia 
puutteita. Tiedostamme, ettem-
me ole lähelläkään parhainta mo-
raalia. Voimme saavuttaa parem-
man moraalin tiedostamalla omat 

puutteemme ja pyrkimällä eroon 
niistä. Tähän pystymme vain 
turvautumalla Allahiin emmekä 
omaan oletettuun erinomaisuu-
teemme.

”Oi Allah, täydennä aikomukseni 
Sinun 

Parhaimpaan
moraaliin pyrkiminen
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armosi kautta; korjaa varmuuteni 
sen kautta, mikä on Sinun kans-
sasi; ja aseta oikein se, mikä on 
pilaantunutta minussa Sinun voi-
masi kautta...! (Duaa Makaarim Al-
Akhlaaq)

”Te, jotka uskotte, älkää antako ih-
misten nauraa toisilleen, olkoon-
pa, että he ovat näitä parempia; 
älkööt naiset naurako toisille nai-
sille, vaikka olisivatkin parempia 
kuin nämä. Älkää etsikö vikoja toi-
sistanne älkääkä kutsuko toisian-
ne pilkkanimillä. Kurjaa on joutua 
huonoon huutoon, uskon omak-
sumisen jälkeen, ja ne, jotka eivät 

käänny, ovat jumalattomia.” (Ko-
raani 49:11)

Sen sijaan että kääntäisimme kat-
seemme toistemme hyveisiin ja 
paheisiin - niiden laskemiseen, ka-
dehtimiseen tai halveksumiseen - 
meidän tulisi kääntää katseemme 
yhteisen esikuvamme - profeetta 
Muhammadin (rhhp) - suuntaan ja 
verrata omaa käytöstämme siihen, 
kuinka tiedämme hänen käyttäy-
tyneen eri tilanteissa.

Imaami Musa Al-Kadhim (rh) on 
sanonut: ”Hän, joka ei arvioi itse-
ään päivittäin, ei ole yksi meistä.” 
(Al-Kafi, osa 2, s. 328, nro 2) 

”Jumalan laupeuden vuoksi olet 
menetellyt lempeästi heitä koh-
taan, Muhammed, mutta jos oli-
sit ollut ankara ja kovasydäminen, 
olisivat he eronneet sinusta...” (Ko-
raani 3:158)

Islamin historia osoittaa, että suu-
rin osa ihmisistä tunsi vetoa isla-
miin Allahin sanan (Koraanin) ja 
Profeetta Muhammadin (rhhp) 
käytöksen kauneuden vuoksi. Ih-
minen uskoo ja tottelee luonnos-
taan sitä, mitä rakastaa.

Imaami Ali (rh) on kertonut Pro-
feetta Muhammadista (rhhp): ”Hän 
(profeetta (rhhp)) oli aina rauhalli-
nen ja hymyilevä. Hän ei ollut kos-
kaan vihainen, julma, käyttänyt 
huonoa kieltä, kritiikkiä tai ollut 
herjaaja. Hänellä ei ollut tapana 
pitää hauskaa muiden kustannuk-
sella.” (Al-Ma’rifat wa Al-Tarikh, osa 
3, s. 287)

Jenni Issukka
Koraanin käännökset:

Z. I. Ahsen Bören

Profeetta
Aabraham (rh)
Kun Profeetta Aabraham (rauha hä-
nelle) selvisi polttavasta tulesta, ku-
ningas Nimrod ymmärsi, ettei hän 
pysty vahingoittamaan profeettaa. 
Hän määräsi profeetan jättämään 
kuningaskuntansa ja kielsi ihmisiä 
seuraamasta Aabrahamin uskontoa. 
Niin profeetta otti vaimonsa Saaran 
sekä serkkunsa Lootin ja pakeni Pa-
lestiinaan.

Matkalla heidät pysäytettiin ja vietiin 
paikallisen kuninkaan puheille. Ku-
ningas ihastui Saaran kauneuteen ja 
yritti viekkaudella kurottaa koskeak-
seen Saaraa. Profeetta pyysi Allahilta 
apua säilyttääkseen vaimonsa kun-
nian. Rukouksen voimasta kuninkaan 
käsi muuttui puupalikaksi.

Kuningas aneli Aabrahamia anta-
maan kätensä takaisin vannoen, ettei 
enää tekisi samaa virhettä. Profeetta 
rukoili kuninkaan puolesta ja käsi 
palautui ennalleen. Kohta kuningas 
kuitenkin toisti virheensä ja rangais-
tus oli sama. Kuningas kääntyi pro-
feetan puoleen uudelleen pyytäen 
anteeksi.

Profeetta sanoi: ”Oi Allah, jos tämä 
mies on tosissaan pahoillaan, muuta 
kädet ennalleen.” Rukouksen aikana 
kuningas parani. Hän oli vaikuttunut 
profeetta Aabrahamin voimista ja 
hyväksyi tämän uskonnon. Kuningas 
kohteli profeettaa suurella kunnioi-
tuksella ja antoi hänelle palvelusty-
tön, Haagarin, palvelemaan Saaraa. 
Hän myös antoi heidän kulkea tah-
tonsa mukaisesti.
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Ikuisen rakkauden
symboli

tAj mAhAl sijAitsee AGrAssA intiAssA. 
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Ikuisen rakkauden
symboli

taksilla Intian pääkaupun-
gista Delhistä Agraan kestää useita tunteja. Aikaisin aa-
mulla matka taittuu joutuisasti, sillä kulkijoita on har-
vassa, eikä aurinko porota täydeltä terältä. Joulukuussa 
ilmasto hellii turisteja, mutta paikallisia selvästi paleltaa. 
Ihmiset kietoutuvat tiukasti huopiin tai solmivat pak-
sun villahuivin päänsä ympärille. Sankka sumu leijuu 
Himalajan eteläpuolella peittäen koko Pohjois-Intian 
verhoonsa. 

Agraan saavuttaessa tiet jumittuvat ihmisistä, autoista, 
riksoista ja tietysti lehmistä, jotka käyskentelevät teillä 
ja
niiden pientareilla. Jos lehmien paljous yllättää, niin 
sen tekee myös ihmisten rauhallisuus. Ihmetystä herät-
tää myös se, kuinka ihmiset odottavat kärsivällisesti 
lehmien verkkaista löntystelyä liikenteen seassa. 

Väenpaljous on sankempaa kuin Stockmannin Hullu-
illa Päivillä nousukauden huumassa. Eteenpäin kuiten-
kin mennään. Kulkukoirat kuljeksivat katujen varsilla 
myyntikojujen lomassa etsien päivän ateriaa roskien ja 
jätteiden seasta.  Intialaiset rakastavat eläimiä, eivätkä 

hätistele pois lehmiä, eivätkä takkuisia rakkejakaan.

Astuttaessa Taj Mahalia ym-päröivän muurin portis-
ta sisään on kuin saapuisi toiseen maailmaan. Kauas 
jäävät melu ja hälinä. Hyvin hoidettu vehreä puisto 
houkuttelee kulkijaa. Pitkän puistokäytävän päässä 
valkoinen marmorirakennus kohoaa hälvenevän 
usvan keskeltä kuin satulinna. Häikäisevän kaunis - 
ikuisen rakkauden symboli. Hoikat minareetit ojentavat 
kaulansa kohti korkeuksia. Turistit ja kuherruskuukaut-
taan viettävät nuoret rakastavaiset tutkivat ihastukses-
ta mykkänä tämän lumoavan rakennuksen taidokkaita 
kuvioita ja täydellistä symmetriaa. 

Kuolinvuoteellaan Mumtaz Mahal pyysi aviomiestään 
Shah Jahania rakentamaan heidän rakkaudelleen 
muistomerkin, jollaista maailma ei ollut koskaan näh-
nyt. Shah Jahan täytti tämän pyynnön ja rakennutti 
Taj Mahalin pieneen joen poukamaan. Taj Mahal sijait-
see vain kivenheiton päässä linnoituksesta, jossa Shah 
Jahan vietti elämänsä viimeiset vuodet kotiarestissa. 
Sieltä hän katseli vaimolleen rakentamaansa kaunista 
muistomerkkiä odottaen tapaavansa hänet jälleen.

Paula Bahmanpour

Matka

nuori morsiAn 
vilvoittelee ys-
tävänsä KAnssA 
vArjoisAllA iwa-
nilla.
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Taj Mahal
”Tulisiko syyllisen etsiä turvapaikkaa täältä, 
kuten anteeksiannettuna, 
hän tulee olemaan synneistänsä vapaa. 
Tulisiko syntisen tulla tähän kartanoon,  
Kaikki hänen aikaisemmat syntinsä ovat pyyhityt pois.  
Tämä kartanon ilme luo itkuisia näkymiä;  
Ja aurinko että kuu vuodattavat kyyneliänsä silmistänsä.  
Tässä maailmassa on tämä rakennus tehty;   
näyttääkseen tekijänsä loiston.”

N
äillä sanoilla Shah 
Jahan kuvailee Taj 
Mahalia, jonka hän 
rakennutti  lempi-
vaimolleen Mumtaz 
Mahalille äärettömän 

rakkautensa osoituksena. Shah Ja-
hanin vaimo menehtyi vuonna 
1632 lapsivuoteeseen synnyt-
täessään heidän neljättätoista last-
aan, Gauhara Begumia. Mumtazin 
menehdyttyä Shah alkoi raken-
nuttaa Taj Mahalia. Rakentaminen 
kesti 23 vuotta ja rakennus valm-
istui viimein vuonna 1648.

Marmorinen hauta

Taj Mahalin ehdoton keskipiste on 
valkoinen marmorinen hauta, joka 
on neliömäisessä plinthissa. Hau-
ta  koostuu symmetrisistä sisäk-
käisistä kaarista, iwaneista, joiden 
päällä on mahtava kupoli. Iwanin 
peruselementit ovat peräisin Per-

siasta, kuten muissakin Mughalin 
haudoissa. Taj Mahalin perusta 
on laaja, monikammioinen raken-
nelma. Rakennuksen pitemmällä 
sivulla on massiivinen kaarellin-
en hautaholvi, pishtaq, jossa on 
iwaneja muistuttavia kaareviksi 
muotoiltuja parvekkeita. Pääkaar-
en toisella puolella on muita 
pishtaqeja. Rakennelma on täy-
sin symmetrinen. Jokaisesta kul-
masta löytyvät 30 metriä korkeat 
minareetit, joista rukouskutsu 
kuulutetaan. Pääholvista löytyvät 
Mumtaz Mahalin ja Shah Jahan 
ns. valesargofaagit; oikeat haudat 
ovat alemmassa kerroksessa. 

Kupolit

Hautaa ympäröi mahtava valkois-
esta marmorista rakennettu kup-
oli, jonka koko on sama kuin rak-
ennuksenkin eli noin 35 metriä. 
Muotonsa vuoksi kupolia usein 

kutsutaan sipulikupoliksi ja sen laki 
on koristeltu lootusornamentein.

Kupolin muotoa on käytetty myös 
neljään pienempään kupoliin, 
chattrissiin, jotka on sijoitettu suu- 
remman kupolin kaikille sivustoille. 
Näiden kupolien pylväät ovat 
avonaisia ja näin ollen ne tuovat 
valoa haudan sisäpuolelle. Kupoli 
ja chattris on päällystetty kullalla, 
johon on sekoitettu perinteisiä 
persialaisia ja hindulaisia muotoi-
luelementtejä. Kupolin huipulta 
löytyy tyypillinen islamilainen 
symboli - pronssinen puolikuu, 
jonka kärjet osoittavat taivaaseen.

Rakennuksen koristeet

Taj Mahalin kalligrafit ovat niin 
sanottua Thuluth-kirjoitusta. Kalli-
grafisti Amanat Khan on muotoil-
lut jadesta kalligrafit valkoiseen 
marmoriseinään. Tämä teos, joka 
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löytyy marmorisesta muistohau-
dasta, on todella yksityiskohtais-
esti ja upeasti tehty. Seinustan 
ylimmät kohdat on päällystetty 
suurimmilla kirjaimilla niin, että ni-
iden lukemi-nen alhaalta päin olisi 
helpompaa. Khan on käyttänyt 
useita Koraanin lauseita koristaes-
saan Taj Mahalia. Eräässä Taj Maha-
lin sisääntuloportissa lukee: ”Oi sie-
lu, sinä olet levossa. Palaa rauhassa 
Luojasi luokse, Hänen rauhansa on 
kanssasi.”

Erityisesti aluslaatoissa, minaree-
teissa, porteissa, moskeijoissa ja 
hautojen pinnoilla on käytetty 
abstrakteja muotoja. Hiekkakivi-
set kupolit ja holvit on koristeltu 
huolitelluin geometrisin kuvioin. 
Koristeiden eri elementit on raja-
ttu toisistaan kalanruotokuvioilla. 

Valkoisia koristeita käytetään hiek-
kakivirakennuksissa ja tummia tai 
mustia koristeita käytetään valkoi-
sessa marmorissa.

Marmoriset hautarakennukset 
on maalattu tummiksi ja näin ol-
len ne muodostavat huomatta-
van monimutkaisen geometrisen 
mallin. Lattioiden  ja kulkuteiden 
rakentamisessa on  käytetty tiiltä 
tai  tesselaltionin muotoisia pala-
sia. Haudan muurin alaosassa on 
kuvattuna kasvillisuusaiheita. Kas-
vit ovat valkoisia ja marmorista 
valmistettuja kohokuvioita, joissa 
on aidontuntuisesti kuvattu kuk-
kia ja viiniköynnöksiä. Kohokuvi-
oiden muotoilua varten marmori 
on hiottu korostamaan näiden 
ainutlaatuisten kohokuvioiden 
yksityiskohtia. Kohokuvioiden ko-

risteellisuuteen on käytetty hio-
tun tasaista seinää, johon on myös 
laitettu keltaista marmoria, jadea, 
jaspista.

Puutarha moskeijan
ympärillä

Taj Mahal - kompleksia ympäröi 
300-metrinen neliö nimeltään 
Mughalin puutarha. Puutarhassa 
on korotettuja polkuja, jotka jaka-
vat jokaisen puutarhan kulman 16:
een eri kukkapetiin. Marmorinen 
vesisäiliö sijaitsee puutarhan kes-
kellä ja haudan ja portin välissä on 
allas, jonka nimi on Al Hawd al-
Kawthar. Nimi tulee Koraanista ja 
viittaa “runsauden vesisäiliöön”. Taj 
Mahal heijastuu tähän altaaseen. 
Puutarha on saanut vaikutteita 

tAj mAhAliin Käytetyt rAAKA-Aineet ovAt peräisin intiAstA, irAnistA, KiinAstA, pAKistAnistA, ArABiAstA jA sri lAnKAstA. työvoimAnA oli 
yli tuhAt elefAnttiA jA 20 000 intiAlAistA työläistä.
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persialaisista puutarhoista, jotka 
ensimmäinen Mughalin hallitsija 
Babur toi Intiaan.  Mughalin ajalta 
peräisin olevissa mystisissä islami-
laisissa teksteissä Paratiisi kuvataan 
runsauden mahtavaksi puutar-
haksi, jossa virtaa neljä jokea. Taj 
Mahalin puutarhan neljän puron 
päälähde on sen keskellä sijaitse-
va suihkulähde. Nämä joet jakavat 
puutarhan pohjoiseen, etelään, 

itään ja länteen.

Kompleksin muut
rakennukset

Taj Mahaliin johtava Suuri Port-
ti (Darwaza-i rauza) on raken-
nettu marmorista. Shah Jahanin 
muut vaimot ja Mumtazin lempi-
palvelija on haudattu Taj Mahalin 
ulkopuolelle. Alueen kaksi moskei-
jaa on rakennettu punaisesta hiek-

kakivestä ja ne sijaitsevat haudan 
länsi- ja eteläpuolella. Moskeijat 
ovat toistensa täydellisiä peilikuvia 
ja niiden lattiat ovat mustaa mar-
moria, jota peittää 569 rukous- 
mattoa. 

Teksti
Arttu Puukko

Kuvat
Paula

Bahmanpour

tänä päivänä 
tAj mAhAl on 
unescon suoje-
luKohde.
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Tämä on hadith (perimätieto) 
shiamuslimien ensimmäiseltä 
imaamilta Imam Alilta (rh), joka 
neuvoi uskovia pidättäytymään 
etsimästä vikoja toisista ihmisistä:

”Heillä, jotka ovat erehtymättömiä 
ja turvassa syntien tekemiseltä, pi-
täisi olla armoa niitä kohtaan, jot-
ka ovat taipuvaisia tekemään syn-
tejä ja jotka sortuvat tottelemat-
tomuuden tekoihin. Kiitollisuuden 
Allahia kohtaan pitäisi hallita heitä 
ja toimia esteenä anteeksianta-
mattomuutta  vastaan. Mitä tu-
lee vikojen etsijään, joka kritisoi 
veljeään ja moittii häntä samoista 
vioista, joista hän itse kärsii - ei-
kö hän muista aikaa, jolloin Allah 
peitti hänen tekemänsä synnit, 
jotka olivat suurempia kuin synti, 
josta hän moittii muita? Kuinka 
hän voi kritisoida jotakuta synnis-
tä, johon hän on itse langennut, 
ja vaikkei hän olisi tehnyt samaa 
syntiä, silti hän uskalsi olla tottele-
maton Allahille jollain yhtä suurel-
la, ellei suuremmallakin synnillä. 
Vannon kautta Allahin, että vaikkei 
hän ylittänyt rajaa suuren synnin 
kohdalla, silti hän ylitti rajan ja oli 
tottelematon Allahille mitättömis-
sä synneissä, ja joka tapauksessa 
hänen röyhkeytensä ja uskalluk-
sensa moittia muita on pahempi. 
Oi Allahin palvelija! Älkää hätiköikö 
palvelijan moittimista hänen syn-

Itsearvioinnin tärkeys
nistään, sillä se voi olla jo anteek-
siannettu. Äläkä kuvittele, että itse 
olet turvassa pieniltä synneiltäsi, 
sillä sinä saatat silti tulla rangais-
tuksi ja joutua vastaamaan niistä. 
Ja anna sen, mitä tiedät omista vi-
oistasi, estää sinua etsimästä viko-
ja muista. Tehkää itsenne kiireisiksi 
kiitollisuudessa Allahille siitä, että 
Hän on vapauttanut teidät siitä, 
mistä muut kärsivät.” 1 

Muiden vikojen etsimisen ja nii-
den esilletuomisen sijaan meidän 
tulisi siis keskittyä tunnistamaan 
omat vikamme ja etsiä keinoja 
niiden kitkemiseksi pois itsestäm-
me.

Imaami Musa Al-Kadhim (rh) on 
sanonut: ”Hän, joka ei arvioi itse-
ään päivittäin, ei ole yksi meistä.”2 

Allah sanoo Pyhässä Koraanissa:

”...ja ilmaisetteko vai salaatte, mi-
tä teillä on mielessä, vaatii Jumala 

� Nahj Al-Balagha, osa 2, s. 3�, nro �36 / 
perimätieto poimittu kirjasta Combat with 
the self; Muhammad b. al-Hasan al-Hurr 
al-’Amili, perimätieto nro 20583

� Al-Kafi, osa �, s. 3�8, nro �; al-Zuhd, s. 
76, nro 203 / perimätieto poimittu kirjasta 
Combat with the self; Muhammad b. al-
Hasan al-Hurr al-’Amili, perimätieto nro 
2�074

teidät tilille siitä...” (Koraani 2:284)

Profeetta Muhammad (rhhp) sa-
noi neuvossaan Abu Dharrille: 
”Oi Abu Dharr, vaadi itsesi tilille 
ennen kuin sinut vaaditaan tilille, 
sillä todellakin se on helpompaa 
kuin tilinpito, johon joudut huo-
menna...”3 (Amali al-Tusi) 

Meidän täytyy vaatia itsemme ti-
lille ennen kuin vaaka on asetettu. 
Meidän tulisi olla valmistautuneita 
suurta tilinpäätöstä varten. Ihmi-
sen tulisi tarkistaa päivittäin, ovat-
ko hänen tekonsa hyödyllisiä vai 
haitallisia hänelle. Mennessämme 
illalla nukkumaan meidän pitäisi 
analysoida kulunut päivä ja sen 
aikana tekemämme teot. Mitä me 
söimme? Mitä ansaitsimme ja mil-
lä tavalla? Teimmekö yhtään syn-
tiä? Samanaikaisesti meidän pitäi-
si muistaa Tuomiopäivää. Jos me 
huomaamme tehneemme jotain 
hyvää, meidän tulisi kiittää ja ylis-
tää Allahia ja jos me huomaamme 
tehneemme jotain väärää, meidän 
tulisi pyytää Allahin anteeksiantoa 
eikä toistaa väärää tekoa.

Jenni Issukka

Koraanin käännökset
Z. I. Ahsen Böre

3 Amali al-Tusi, osa 2, s. �47 / perimäti-
eto poimittu kirjasta Combat with the self; 
Muhammad b. al-Hasan al-Hurr al-’Amili, 
perimätieto nro 2�080
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Vain kaksi viikkoa sen jäl-
keen, kun olin tullut pyhiin-
vaellukselta Mekasta, sain 
kuulla lähteväni toiselle 
matkalle! Tällä kertaa isäni 
kotimaahan Irakiin. Olin on-
nellinen ja jännittynyt, sillä 
olisihan tämä ensimmäinen 
vierailuni isäni synnyinmaa-
han.

Suomesta ei ole suoria lentoja 
Irakiin, joten lensimme ensin Syyri-
aan, jossa vietimme pari päivää. 
Sieltä jatkoimme matkaa autolla 
kohti Irakia. Automatka  Damas-

koksesta Najafiin kesti 13 tuntia 
ja  oli rankka. Tarkoituksenamme 
oli ajaa suoraan Karbalaan, mutta 
saavuimme Najafiin myöhään il-
lalla, joten päätimme yöpyä setäni 
luona. 

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun 
tapasin Irakissa asuvia sukulaisiani.  
Synnyin Saudi Arabiassa pako-
laisleirillä ja muutin Suomeen yksi-
vuotiaana. Sedälläni on kuusi poi-
kaa ja kaksi tytärtä. Osa serkuista 
oli jo naimisissa ja heillä oli omia 
lapsia. He asuivat kaikki samalle 
tontille rakennetuissa taloissa.. 
Aluksi olin aika hämmentynyt ja 
ihmeissäni kaikesta hälinästä ja 

hyörinnästä kuin myös saamastani 
huomiosta ja ystävällisyydestä. 
Mutta jännitys ja ujous katosivat, 
kun huomasin sen lämmön ja ilon, 
jolla he ottivat minut vastaan.

Najaf
– oppineisuuden keskus

Najaf on Qomin ohella shia-isla-
min keskus. Siellä sijaitsevat van-
hat, arvostetut teologiset koulut, 
joissa myös meidän aikamme 
suu-ret islamilaiset oppineet opet-
tavat. Najafiin on haudattu monia 
islamin merkkihenkilöitä, joista 
merkittävin on shiamuslimien en-
simmäinen imaami ja neljäs kalifi 

Matkani Irakiin
profeettA muhAmmAdin (roh) tyttärenpojAn, hoseinin, hAutA jA mosKeijA KArBAlAssA.
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Profeetta
Aabraham (rh)
Profeetta Aabraham (rh) oli hyvin su-
rullinen, sillä hän ja Saara eivät pys-
tyneet saamaan lapsia. Suodakseen 
miehelleen mahdollisuuden jälke-
läisiin Saara ehdotti, että Aabraham 
naisi palvelustyttö Haagarin. Pro-
feetta ja Haagar avioituivat ja Allah 
siunasi heitä poikalapsella, profeetta 
Ismaililla. Viiden vuoden kuluttua 
myös Saara synnytti poikalapsen, 
profeetta Iisakin.

Imam Ali. Vierailin hänen nimeään 
kantavassa moskeijassa, jossa si-
jaitsee myös hänen hautansa. 

Välttääkseni tungosta, heräsin ai-
kaisin aamulla kukonlaulun aikaan 
tehdäkseni aamurukouksen siellä.  
Kun astuin Imam Alin (rh) hautaus-
paikkaan, minulle tuli turvallinen 
olo. Haistoin ilmassa maailman 
ihanimman tuoksun, joka muistut-
ti minua Kaabasta, jossa oli tuok-
sunut melkein samalta. Aikaisesta 
aamusta huolimatta moskeijassa 
oli jo paljon ihmisiä ja erotin mo-
nia eri kansalaisuuksia: iranilaisia, 
pakistanilaisia, afganistanilaisia ja 
turkkilaisia. Monet olivat tulleet 
viettämään tänne ashuraa, suurta 
shia-muslimien surujuhlaa. 

Karbala
– murhenäytelmän
näyttämö

Najaf is ta  matk amme jatkui 
Karbalan pyhään kaupunkiin. En-

sin pelkäsin lähteä sinne, koska 
ashuran aikana siellä saattaa olla 
terrori-iskuja, mutta päätin kuiten-
kin lähteä matkaan. Ajattelin, 
että jos kuolema on tullakseen, 
se tulee. Karbala olisi hieno pai-
kka kuolla, onhan sinne haudattu 
Imam Husseinin (rh) ja Abbas (rh). 
Yleensä matka Najafista Karbalaan 
taittuu 1,5 tunnissa, mutta nyt sitä 
hidastivat tiheät turvatarkastukset 
ja matka kestikin puolta kauem-
min. Karbala on ollut näyttämönä 
suurelle tragedialle. Profeetta Mu-
hammadin (rh) tyttären poika, 
Imam Hussein (rh), yhdessä 72:
n kannattajansa ja perheenjäse-
nensä kanssa sai surmansa sillo-
isen hallitsijan joukkoja vastaan 
käy-dyssä taistelussa, joka käytiin 
juuri Karbalassa. Halusin mennä 
suo-raan Imam Husseinin haudal-
le. Paikalla tungeksi tuhansia ja tu-
hansia ihmisiä ja yrityksistäni huo-
limatta en päässyt lähellekään itse 
hautaa. Vietin kuitenkin jonkin ai-
kaa haudan ympärille rakennetus-
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sa kauniissa moskeijassa ja ihailin 
sen koristeellisia kaareja ja kul-
latun kupolin loistetta iltapäivän 
auringossa. 

Imam Husseinin velipuoli ja uskol-
linen tukija, Abbas, on myös hau-
dattu Karbalaan. Hän oli vahva ja 
rohkea mies, joka taisteli veljensä 
rinnalla viimeiseen asti. Olin häm-
mästynyt, kun tunsin nenässäni 
saman viehkeän tuoksun kaikissa 
näissä hautapaikoissa, joissa olin 
vieraillut. 

Kävellen Najafista
Karbalaan

Ashuran aikana monet ihmiset 
kulkevat kotikaupungistaan Karba-
lan pyhään kaupunkiin jalan. Näin 
he osoittavat kunnioituksensa ja 
myötätuntonsa Imam Husseinille. 
Jotkut kulkevat pitkiäkin matkoja 
vieraillaakseen Karbalassa. Esi-
merkiksi Basrasta Karbalaan mat-
kaa kertyy noin 500 kilometriä, 
mutta silti ihmiset kävelevät koko 
matkan. Olin utelias kokemaan, 
kuinka tämä matka taittuisi jalan. 
Najafista Karbalaan on noin 85 
km ja koko tämän matkan pituu-
delta tien molemmille puolille oli 
pystytetty telttoja, joihin ihmiset 
menivät rukoilemaan, syömään ja 
lepäämään.  

Ensimmäisenä päivänä kävelin 
melkein 35 km. Matka ei kuiten-
kaan painanut jaloissa, päinvastoin 
nautin siitä. Kävely taittui helposti, 
sillä ihmiset tulivat ja tarjosivat taa- 
telia, vettä, teetä, maitoa. Telttoja 
pystyttäneet ihmiset pyysivät 
tulemaan telttaansa syömään ja 
lepäämään. He tarjosivat mat-
kaajille ilmaisen aterian ja mah-
dollisuuden levätä ja rukoilla, sii-
nä toivossa että Tuomiopäivänä 
Jumala palkitsee heidät näistä 
hyvistä teoista. Iltapäivällä pala-
simme takaisin tätini taloon Naja-

AshurAnA mosKeijA KArBAlAssA täyttyi ääriään myöten.

imAm hosseinin mosKeijAn peilimosAiiKit loistAvAt KristAlliKruunujen vAlossA.

imAm Alin mosKeijA nAjAfissA.



Salam                33

Profeetta
Aabraham (rh)
Profeetta Aabrahamia (rauha hänel-
le) kutsutaan myös usein nimellä 
”Khalilullah”, joka tarkoittaa Allahin 
ystävää.

Kun profeetan kuoleman aika koit-
ti, hän kertoi enkelille, joka oli tullut 
noutamaan hänen sieluaan: ”Kysy 
Allahilta, riistääkö ystävä elämän 
ystävältään?” Hän tarkoitti, että Al-
lahin ei tulisi määrätä Aabrahamia 
kuolemaan, sillä profeetta oli Allahin 
ystävä. Kuoleman enkeli ei osannut 
vastata hänen kysymykseensä vaan 
palasi Allahin luo. Allah komensi en-
kelin takaisin profeetan luo ja käski 
sanomaan: ”Oi Aabraham, kieltäy-
tyykö ystävä kutsusta tavata ystä-
vänsä?”

fiin autokyydillä. Illalla serkkuni tuli 
kotiin ja hän toi mukanaan ihmisiä, 
jotka olivat kävelleet koko päivän. 
Vanhan perinteen mukaan valm-
istimme heille iltapalan, pesimme 
heidän vaatteensa ja teimme 
heille siskonpetejä lattialle. Aam-
ulla tarjosimme heille aamiaisen 
ja veimme heidät sitten autolla 
samaan paikkaan, josta heidät oli 
edellisenä iltana noudettu. Jat-
koimme itsekin kävelyä siitä ko-
hdasta, johon olimme edellisenä 
iltana pysähtyneet ja jatkoimme 
taivaltamista. Kävelimme Najafista 
Karbalaan neljässä päivässä ja vi-
imeisenä yönä emme palanneet 
Najafiin. Tie oli täyttynyt ihmisistä 

niin, että se oli suljettu autoliiken-
teeltä. Tämän yön nukuimme 
eräässä tienvarteen pystytetyssä 
teltassa. Valvoessani pedilläni mi-
etin, kuinka yhteiseen päämäärään 
pyrkiminen lähentää toisilleen 
ventovieraita ihmisiä ja pelon ja 
turvattomuuden tunne kaikkoaa.

Matka oli kiva kokemus ja inshaAl-
lah, menen ensi vuonna uudesta-
an ja uudelleen vuosittain  

Yasmin Al-Hello

serKKuni 
järjestivät 
levähdys-
pAiKAn Kä-
velijöille.

serKKujA 
jA setiä 
lepäämäs-
sä pitKän 
Kävely-
mAtKAn 
jälKeen.
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P
essimistinen näkökul-
ma elämään tuo mu- 
kanaan monia kär- 
simyksiä ja murheita. 
Ihminen luonnollisesti 
tuntee surua, kun hän 

kuvittelee maailman olevan ilman 
tarkoitusta ja merkitystä. Kun 
hän näkee itsensä mitättömänä 
ja maailman lapsena ja kun hän 
asettaa itselleen tavoitteen mutta 
ajattelee, että tuo maailma joka 
loi hänet ja hänen ajatuksensa 
ja opetti hänelle tavoitteensa, 
on itse merkityksetön, hänen 
koko olemuksensa järkkyy. Li-
säksi ihminen, joka luulee, että 
maailmassa ei ole minkäänlaista 
oikeudenmukaisuutta ja että 
sorto ja vääryys ovat osa luon-
nollista järjestystä, ei tule kos-
kaan olemaan onnellinen. Vaik-
ka hänelle annettaisiin kaikki 
maailman antimet ja nautinnot, 
olisi hän edelleen onneton ja 
pessimistinen.

Tämänkaltaisen ihmisen pyr- 
k imykset kohti  omaa onnel- 
lisuuttansa ja ihmiskunnan yleistä 
menestystä ovat toivottomuuden 
ja synkkyyden tahraamia. Sillä 
jos itse maailma on perustettu 
epäoikeudenmukaisuudelle ja 
sorrolle, ovat ihmisen pyrkimykset 
oikeudenmukaisuut ta  kohti 
suhteellisesti merkityksettömiä. 
Kun itse kosmos nähdään tä-
ten tarkoituksettomana, ovat 
meidän omat päämäärämme 
ja tavoitteemme sen rinnalla 
mitättömiä ja turhanpäiväisiä.

Uskovaisen asenne

Uskovaisen t y yni  asenne ja 
mielenrauha ovat hänen maail-

mankatsomuksensa ansiota. Hän 
näkee maailman järjestelmällisenä 
ja päämäärään kohdistuvana 
kokonaisuutena, jonka perustana 
on tieto ja viisaus. Hän ei näe 
sitä älyttömänä, kaaottisena ja 
tarkoituksettomana. Hänellä 
on vankka usko sen oikeuden- 
mukaisuuteen – oikeudenmu- 
kaisuus, joka on totuuden ja to- 
tuuden kansan puolella. Hän 
ei  näe sitä luontaisesti  epä-
oikeudenmukaisena, sor taji-
en puoltajana tai pelkästään 
välinpitämättömästi puolueet-
tomana. Mitä tulee pahuuteen 
uskovainen tietää, että mikään 
ei tapahdu vahingossa tai sa-
tunnaisesti, sillä kaikella on tar-
koitus ja merkitys. Hän uskoo, 
että nämä ’pahuudet’ ovat joko 
oikeutettuja rangaistuksia tai 
tärkeitä kokeita, jotka johtavat 
parempaan.

Uskottomien tie

Entä he, joilla ei ole uskoa? Mikä 
antaa heille mielenrauhan? Heille 
on tarjolla itsemurha [viimeisenä 
pakokeinona]. Kuten eräs heistä 
on sanonut, he ”vastaanottavat 
kuoleman syleilyn täydellisellä 
rohkeudella”.

Maailman terveysjärjestö (WHO) 
on julkaissut itsemurhatilastoja, 
joista kävi ilmi, että itsemurhat 
olivat yleistymässä älymystön 
keskuudessa. Järjestön raportin 
mukaan itsemurhat olivat saa- 
vuttanut korkeat luvut kahdek- 
sassa Euroopan maassa.  Ta-
loudellisesta menestyksestään 
tunnettu Sveitsi oli yksi näistä 
maista.  Rapor tin mukaan it- 
semurhasta oli tullut kolmanneksi 

yleisin kuolinsyy siten, että se vaati 
enemmän uhreja kuin syöpä. 
Itsemurhat olivat myös yleisimpiä 
koulutet tujen keskuudessa . 
Raport ti  mainitsi  myös,  et tä 
itsemurhat ovat yleisempiä ke-
hittyneissä maissa, jotka ovat juuri 
kokemassa uskonkriisin. Länsi-
Saksassa 12 000 ihmistä kuolee 
vuosittain itsemurhan takia ja 60 
000 pelastetaan yrittäessään sitä.
Tämä on siis niiden tila, jotka ovat 
menettäneet uskonsa Jumalaan, 
kaikkitietävään maailmojen Her-
raan.

Itsemurhaan johtavia syitä on 
monia, kuten huomionkipeys, 
rakastavaisten ero, taloudel-
linen tappio, sosiaalisen ase- 
man menetys, köyhyys, huu-
meonglemat, tukahtuneisuuden 
tunne tai nihilistinen asenne. 
Nämä on mainittu syinä, mutta 
todellinen syy näille kaikille on 
vain yksi asia: uskonpuute.

Nietzshen kokemus

Nietzschen on tiedetty sanovan 
seuraavaa:

”Hyvyys ja lempeys tulisi laittaa 
sivuun. Hyvyys tulee heikkoudesta. 
Nöyryys ja tottelevaisuus ovat 
alistuneisuutta. Kärsivällisyys, 
anteeksiantavaisuus ja maltillisuus 
johtuvat kunniahimon puutteesta 
ja laiskuudesta... intohimojen 
tappaminen, mitä hyötyisimme 
siitä? Omaa ’minuutta’  tulisi 
edistää. Mitä hyödymme muiden 
palvomisesta? Pikemminkin tulisi 
tahtoa ’minuutta’ ja palvoa tätä. 
Heikot ja voimattomat tulisi hylätä 

ote Murtadha Mutahharin kirjasta ”Divine Justice”  

Pessimismi
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kuolemaan...”

Näitä ajatuksia seuraten Niet-
szche on tehnyt maailmasta 
itselleen vankilan.  Elämänsä 
myöhempinä päivinä hän näki, 
kuinka nämä aatteet tuottivat 
hedelmänsä. Kirjeessä, jonka 
hän kirjoitti sisarelleen viimeisinä 
päivinään, hän sanoi: ”Jokainen 
päivä on minulla raskas taakka. 
Vaikka olen ollut sairas monta 
vuotta ja kokennut ankaruuden 
ja kärsimyksen ääret,  en ole 
koskaan ollut niin murheellinen ja 
toivoton kuin olen tällä hetkellä. 
Mitä onkaan tapahtunut? Juuri 
se minkä tulikin tapahtua. Eri-
mielisyydet, joita minulla on ol- 
lut kaikkien kanssa, ovat saa-
neet heidät menettämään luot-
tamuksensa minuun. Nyt me 
molemmat osapuolet olemme 
ymmärtäneet virheemme. Luoja 
kuinka yksinäinen olenkaan! Ei ole 
ketään, jonka kanssa voisin iloita 
tai juoda kupin teetä. Ei ole ketään, 
joka myöntäisi olevansa ystäväni.”

Elämän todellinen tarkoitus

Uskon puute on eräänlainen 
vajavaisuus, joka tuo mukanaan 
tasapainottomuutta. Tämä ta- 
sapainottomuus taas luo kär-
simystä, kun taas usko kykenee 

muuttamaan surut ja murheet 
onneksi ja iloksi.

Kun ihminen, joka on vaalinut 
islamilaisen asenteen, kohtaa 
vaikeuden tai onnettomuuden, 
hän kiinnittää huomionsa seu-
raavaan jakeeseen: ”Niille, jotka 
koettelemuksen heitä kohdatessa 
sanovat: ’Me kuulumme totisesti 
Jumalalle ja hänen luokseen me 
palaamme.’” (2:156)

Esimerkkinä siitä, mitä tämän- 
kaltaisen kasvatuksen ja asen-
teen avulla saavutetaan, mai- 
nitsemme erään muslimipa-
riskunnan, Profeetan (rh) seu-
raajien Abu Talhahin ja hänen 
vaimonsa Umm Saliimin, ta-
pauksen:

”Abu Talhah rakasti poikaansa 
suuresti. Hänen poikansa sairastui. 
Kun pojan kuolema oli lähellä 
Umm Saliim pelkäsi, että Abu 
Talhah kärsisi suuresti surusta, 
joten hän lähetti hänet Profeetan 
(roh) luokse. Kun Abu Talhah 
lähti talosta lapsi kuoli ja Umm 
Saliim kääri hänet lakanaan ja 
laittoi hänet erään talon nurk-
kaan. Sit ten hän py ysi  talon 
asukkailta, että he eivät kertoisi 
tapahtuneesta Abu Talhahille. 
Sitten hän valmisti aterian ja lait-

toi hieman hajuvettä. Juuri kun 
Abu Talhah palasi Profeetan luo-
ta hän kysyi: ’Mitä poikani on te-
kemässä?’ Umm Saliim vastasi, 
että tämä on lepäämässä. Abu 
Talhah kysyi: ’Onko sinulla jotain 
syötävää?’ Joten vaimo nousi ja 
toi hänelle ruokaa. Sitten hän 
lähestyi aviomiestänsä ja makasi 
tämän kanssa. Myöhemmin vai-
mo kysyi häneltä: ’Abu Talhah, 
olisitko vihainen, jos joku olisi 
antanut meille omaisuuttansa 
meidän vartioitavaksi ja sitten 
palauttaisimme tämän hänelle?’ 
Hän vastasi: ’Ylistys olkoon Ju-
malalle, ei, en tietenkään.’ Siispä 
Umm Saliim sanoi: ’Jumala oli 
antanut meille poikasi ja on nyt 
ottanut hänet takaisin.’ Abu Talhah 
sanoi: ’Minulla on suurempi vastuu 
olla sinua kärsivällisempi.’ Hän 
nousi, peseytyi, rukoili ja meni 
tapaamaan Profeettaa. Hän kertoi 
Profeetalle Umm Saliimin teosta. 
Profeetta sanoi: ’Siunatkoon Ju-
mala teidän avioliittonne.’ Ja sit-
ten hän sanoi: ’Ylistys olkoon Ju-
malalle, ken on asettanut kan-
saani henkilön, joka on kuin Sabira 
Israelin kansasta.”1

Kääntänyt Abbas Bahmanpour

� Majlisi, Bihaar al-Anwaar, vol. 79, p. �5�
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I
maami Sadjaad (rh) sa-
noi: ”Et voi istua kenen 
kanssa haluat, sillä Allah 
on sanonut Koraanissa 
(6:68): ’Ja kun näet niitä, 
jotka puhuvat joutavia 

tunnusmerkeistämme, niin 
käänny pois heistä, kunnes he 
rupeavat pohtimaan jotakin 
muuta. Mutta jos Saatana saa 
sinut unohtamaan tämän ke-
hotuksen, niin älä kuitenkaan 
jää istumaan mielivaltaisten 
seuraan, kun se taas muistiisi 
tulee!’” 

Imaami jatkoi: ”Sinä et myös-
kään voi puhua mitä haluat, 
koska Allah on sanonut (17:36): 
”Älkää noudattako sellaista, mistä 
teillä ei ole tietoa.”  Myös Profeet-
ta Mohammad (roh) on sanonut: 
”Allah armahtakoon palvelijaansa, 
joka puhuu ja saa hyvää ja joka 
vaikenee ja säästää rauhansa.” 

Lopuksi Imaami (rh) sanoi: ”Et voi 
kuulla mitä haluat, koska Allah on 
sanonut (17:36): `Totisesti korva, 

silmä ja sydän, kaikki ne joutuvat 
kerran tilinteolle.́ ”

Imaami Musa Kadhim (rh) on sa-
nonut: ”Käske ystäviäsi olemaan 
vaiti ja jättämään uskonnon riidat 
ja ahkeroimaan Allahin palvon-
nassa. Jos joku heistä nousee ru-
koilemaan, käske hänen rukoilla 
kauniisti. Hänen kumarruksensa 
ja polvistumisensa (sudjuud) on 

oltava täydellisiä. Hän 
ei saa miettiä mitään 
maanpäällisiä asioita, 
sillä minä kuulin isäni 
sanovan: ”Kuoleman 
enkeli katsoo uskovais-
ten kasvoja silloin, kun 
pakollisten rukousten 
aika alkaa.” 

Profeetta Jeesuksen 
(rh) on kerrottu sano-
neen: ”Totisesti sanon 
teille, Oi elämän palve-
lijat!... Jokainen teistä 
arvostelee ystäväänsä, 
koska luulee tämän 
tekevän väärin, mutta 

kukaan ei arvostele itseään, vaik-
ka tietää tekevänsä väärin. Sanon 
myös, että jokainen teistä vihas-
tuu, jos teille kerrotaan vikanne, 
mutta tulette iloiseksi siitä, että 
teitä kehutaan, vaikka ette olisi-
kaan tehneet kyseistä asiaa.”

Koonnut Haider Al-Hello

Salam-lehden viisaudet

Ramadan
‑ Ylistyksen kuukau

si

Ramadan
- Ylistyksen kuukausi

Ilmestyy kesäkuussa!

Tähän opaskirjaseen on koottu kauneimmat pyyntörukoukset sekä 
suositeltavia  hyviä tekoja paastokuukauden jokaiselle päivälle.

arabiankielinen teksti
translitterointi
suomenkieliset käännökset ja ohjeet

Tilaukset ja tiedustelut: salam@resalat.fi

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

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

SALAM pyrkii rakentamaan siltoja sekä pois-
tamaan ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä. 
Lehden tarkoitus on avartaa näkökulmia isla-
milaiseen ajattelutapaan ja edistää ymmär-
rystä antamalla inhimilliset kasvot islamilai-
sesta yhteisöstämme ja elämäntavastamme. 

SALAM ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
Voitte tilata sen lähettämällä meille yhteys-
tietonne ja maksamalla yhdyskuntamme tilil-
le 12€/vuosi. (Handelsbanken 13130-1165141).
 
Innostavia lukuhetkiä!

Resalat Islamilainen Yhdyskunta
Tiedotus

Salam -lehti
2 vuotta !
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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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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


