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P
alatessani kotiin 
Lontoosta mi-
nulla oli muka-
nani pari upeaa, 
kovakantista Ko-
raania. Kuten ku-
ka tahansa mat-

kustaja, olin pakannut ne käsi-
matkatavaroihini, jotta välttyisin 
ylipainomaksuilta. Heathrow´n 
lentokentän turvatarkastuk-
sessa virkailija pysäytti minut ja 
huomautti, että en voi viedä ky-
seisiä kirjoja koneeseen, koska kir-
jojen kulmat ovat terävät ja näin 
ollen vaaralliset. Tämä tapahtui ai-
kana, jolloin käytiin eriskummal-
lista sotaa terrorismia vastaan ja 
kaikkia muslimeja epäiltiin terroris-
teiksi.  Vastasin virkailijalle, että hä-
nen pöydällään olevan kiellettyjen 
tavaroiden listalla olivat nesteet, 
juomat ja vauvanruoka, mutta sii-
nä ei mainita mitään kovakantisis-
ta kirjoista. Matkustajan oikeuksiini 
vedoten pyysin saada viedä kirjat 
mukanani käsitavaroissa. Hän toisti, 
että kirjan kulmat ovat teräviä, jo-
ten vastasin kohteliaasti, pieni pilke 
silmäkulmassa, että ei tämän kirjan 
kulmat ole teräviä, sen sijaan sen 
sisältämä sanoma on sitäkin terä-
vämpää. Turvavirkailijan työtove-
reiden naurun saattelemana sain 
viedä Koraanit matkustamoon.

Koraani on ohjenuora. Pyhässä Ko-
raanissa sanotaan: 
Me lähetämme alas Koraanin, joka 
on lohdutus ja armo uskoville, mut-
ta väärintekijöiden kurjuutta se vain 
syventää.’ (17:82). 
Profeetta Mohammad (roh) viestit-
ti eteenpäin sanomaa, jonka hän 
sai Allahilta.

’Kutsu heitä Herrasi tielle varoitta-
malla viisain ja sopivin sanoin ja kiis-
tele heidän kanssaan vain sopivalla 
tavalla.’ (16:125).

Päinvastoin kuin väitetään, pro-
feetta ei koskaan levittänyt usko-
aan miekalla. Tätä tosiasiaa tulisi 
korostaa myös muslimiveljien kes-
kuudessa.  Profeetta Mohammadin 
välittämä uskonto teki vaikutuksen 
epäjumalia palvovien arabien sy-
dämiin ja mieliin, eikä hänen kos-
kaan tarvinnut pakottanut ketään 
alistumaan islamiin. Koraanin sanat 
ja Profeetan viesti ovat tarpeek-
si teräviä kääntääkseen ihmisten 
mielet ja sydämet. 

Amerikkalaisten ja heidän mustan 
väestönsä kansallisliikkeissä on pal-
jon opittavaa. On hienoa nähdä, 
että johdonmukaisuus ja viisaus 
ovat säilyneet rasismin, vihan ja 
ennakkoluulojen sijaan. Kuka oli-
si uskonut orjuuden aikana, että 
jonain päivänä mustaihoinen joh-
taisi tätä maata? Kuka meistä mus-
limeista ajatteli niin sanotun terro-
rismin vastaisen sodan aikana, että 
he valitsisivat itselleen presidentin, 
jonka nimi on Barack Hossein.

Kuka vaikutusvaltaisista, epäjuma-
lia palvelista arabeista olisi arvan-

nut, että islam leviää niin nope-
asti. Siihen aikaan he ajattelivat, 
että outo ajatus yhdestä juma-
lasta on sulaa hulluutta.

Islam on tullut jäädäkseen maail-
maan ja se kasvaa kasvamistaan. 
Se ei tule tuhoutumaan islamin 
vastaisesta propagandasta huo-
limatta juuri siksi, kun se ei leviä 
miekkojen, pommien tai terroris-

ti-iskujen avulla. 
’He haluavat sammuttaa Jumalan 
valon, mutta Jumala tekee valonsa 
täydelliseksi, vaikka uskottomat sitä 
inhoaisivatkin.’ 61:8.

Islam leviää loogisuuden ja viisau-
den välityksellä.

Barack Hosseinin presidenttiys on 
askel oikeaan suuntaan. Se on askel 
kohti viisautta ja suvaitsevaisuutta 
amerikkalaisten taholta. Toivon, et-
tä tämä viisaus leviää Eurooppaan, 
etenkin Suomeen, jossa pelkässä 
musliminimessä on tarpeeksi syy-
tä ennakkoluuloihin. Yrittäkäämme 
tulla toimeen järkeilyllä ja suvaitse-
vaisuudella. Meidän kaikkien tulisi 
ymmärtää ja hyväksyä se tosiasia, 
että emme ole Suomessa asuvia 
muslimeja vaan suomalaisia musli-
meja. Auttakoon Allah meitä löytä-
mään oikeat ratkaisut ongelmiim-
me tässä yhteisessä laivassamme, 
Suomessa.

Madjid
Bahmanpour

Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen
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Suomen evankelisluterilaisen 
kirkon ja eri muslimijärjestö-
jen välistä vuoropuhelua on 
käyty jo yli kymmenen vuot-
ta tapaamisten muodossa. 
Tapaamisten tarkoituksena 
on vahvistaa yhteisymmär-
rystä ja lujittaa suhteita. Näi-
tä tapaamisia pidetään kaksi 
kertaa vuodessa vuoroin vie-
raissa -periaatteella ja niissä 
keskustellaan etukäteen so-
vitusta aiheesta.

Ennen keskustelua kuullaan vali-
tusta aiheesta alustukset molem-
pien edustajien näkökulmasta. Vii-
me tapaamisessamme keskustelun 
aiheena oli ’Kymmenen käskyä’ ja 
alustajina olivat Kari Latvus Dia-
konia-ammattikorkeakoulusta ja 
Haider Al-Hello Resalat Islamilai-
sesta Yhdyskunnasta.

Haider Al-Hello viittasi puhees-
saan monoteististen uskontojen 
alkulähteeseen ja niiden yhtei-
seen päämäärään, jonka perustoi-
na ovat hyvyys, rauha, vakaus ja 
ihmiselämän arvokkuus.  Hänen 
mukaansa nämä uskonnot eivät 
kumonneet toisiaan tai olleet ris-
tiriidassa toistensa kanssa vaan 
täydentävät toisiaan, kuten Jeesus 
sanoi Raamatussa: ”Älkää luulko, 
että minä olen tullut lakia tai pro-
feettoja kumoamaan. En minä ole 
tullut kumoamaan vaan toteutta-
maan.” (Matteus 5:17). Koraanissa 
samasta aiheesta mainitaan näin: 

”Heidän jälkeensä me lähetimme 
Jeesuksen, Marian pojan, todista-
maan oikeaksi Tooran, joka oli en-
nen häntä. Hänelle me annoimme 
Evankeliumin, jossa on johdatus 
ja valo ja joka todistaa oikeaksi 
Tooran, joka oli ennen sitä. Me 
annoimme sen johdatukseksi ja 
varoitukseksi hurskaille.” (Pöydän 
suura 5: 46) Jeesuksen, Marian po-
jan, mainitaan Koraanissa sano-
neen näin: ”Israelilaiset, Jumala on 
lähettänyt minut teidän luoksen-
ne todistamaan oikeaksi Tooran, 
joka oli ennen minua, ja tuomaan 
ilosanoman lähettiläästä, joka tu-
lee minun jälkeeni ja jonka nimi 
on Ahmed.” (Vierekkäisten suura 
61:6)

Al-Hello kehottaa uskomaan tai-
vaan oppeihin, jotka tulivat meil-
le Mooseksen kautta, vahvistuivat 
Jeesuksen avulla ja täydentyivät 
Muhammadin viestissä. Muslimi-
en tulee uskoa niin Mohammadiin, 
Moosekseen kuin Jeesukseenkin 
ja heidän opetuksiinsa: ”Hän on 
lähettänyt sinulle Kirjan, joka vah-
vistaa sen, mitä ennen sitä oli. Hän 
on aikaisemmin lähettänyt Tooran 
ja Evankeliumin.” (Imranin perheen 
suura 3:3)

Raamatun Kymmenen
Käskyä islamissa 

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. 
Sinulla ei saa olla muita jumalia.
”Me annoimme Abrahamin aset-
tua asumaan temppelin luo: ”Älä 
aseta ketään Minun rinnalleni vaan 
pidä temppelini puhtaana sen ym-

päri kiertäjiä ja siellä seisovia, ku-
martavia ja polvistuvia varten.” Py-
hiinvaelluksen suura 22:26

”Sano: Hän, Jumala, on yksi.” Vilpit-
tömän uskon suura 112:1

2. Älä tee itsellesi jumalankuvaa,
älä polvistu sille tai palvo sitä.
”Ne, joita te palvotte Jumalan lisäk-
si, ovat vain jumalankuvia. Te sepi-
tätte valheita: ne, joita te palvotte 
Jumalan lisäksi, eivät voi teitä ruok-
kia. tavoitelkaa osaanne Jumalalta 
ja palvokaa ja kiittäkää Häntä. Hä-
nen luokseen teidän on palattava.” 
Hämähäkin suura 29:17
”Abrahamissa ja hänen seuraajis-
saan on teille hyvä esikuva. He sa-
noivat kansalleen: Me sanoudum-
me irti teistä ja niistä, joita te pal-
votte Jumalan lisäksi. Me kielläm-
me teidät, ja välillämme on viha ja 
vihollisuus, siihen asti, kunnes te 
uskotte yksin Jumalaan.” Koettele-
muksen suura 60:4

3. Älä käytä väärin Herran, 
Jumalasi nimeä. 
”Ei Jumala rankaise teitä turhas-
ta puheesta valassanne, vaan Hän 
rankaisee teitä sen perusteella mi-
tä olette vannoneet. Jos rikotte va-
lanne, rikotun valan sovituksena on 
kymmenen köyhän ruokkiminen 
ruoalla, jota annatte perheellenne-
kin tai heidän vaatettamiseensa tai 
orjan vapauttaminen. Jolla ei ole 
tähän varaa, paastotkoon kolme 
päivää. Näin teidän tulee sovittaa 
jos olette vannoneet ja joudutte 
rikkomaan valanne. Pitäkää valan-
ne. Näin Jumala tekee teille selviksi 
merkkinsä, jotta te olisitte kiitolli-

Vuoropuhelu kristittyjen
ja muslimien välillä
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sia.” Pöydän  Suura 5:89

4. Pyhitä lepopäivä.
”Me kohotimme vuoren heidän yl-
leen heidän liittonsa vahvistuksek-
si ja sanoimme: käykää kumartaen 
sisälle portista ja älkää rikkoko sa-
pattia ja teimme lujan liiton heidän 
kanssaan.” Naisten suura 4:154.

5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
”Sitten me teimme liiton Israelin 
kansan kanssa: teidän tulee palvoa 
vain Jumalaa, tehdä hyvää van-
hemmillenne ja sukulaisille, orvoil-
le ja köyhille.” Lehmän suura 2:83

”Herrasi on säätänyt, että teidän 
tulee palvoa vain Häntä, tehdä hy-
vää vanhemmillenne, saavuttivat-
pa he molemmat tai vain toinen 
heistä korkean iän luonasi. Älä sa-
no heille ”hyi” äläkä aja heitä pois, 
vaan puhu heille ystävällisesti.” Yöl-
lisen matkan suura 17:23

6. Älä tapa.
”Tämän takia me säädimme isra-
elilaisille, että jos joku tappaa yh-
den ihmisen muuten kuin kostoksi 
tai rangaistukseksi rikoksesta, on 
kuin hän olisi tappanut kaikki ihmi-
set, mutta jos joku virvoittaa hänet 
henkiin, on kuin hän olisi virvoitta-
nut kaikki ihmiset henkiin.” Pöydän 
suura 5:32

7. Älä tee aviorikosta.
”Aviorikkonut mies saa ottaa vai-
mokseen vain aviorikkoneen tai 
monijumalaisen naisen ja aviorik-
konut nainen saa ottaa miehek-
seen vain aviorikkoneen tai moni-
jumalaisen miehen.” Valon suura 
24:3

8. Älä varasta.
“Katkaiskaa varkaan, miehen tai 
naisen, kädet rangaistukseksi siitä, 
mitä hän on tehnyt ja varoittavak-
si esimerkiksi. Jumala on Mahtava, 
Viisas.” Pöydän suura 5:38

9. Älä lausu väärää
todistusta lähimmäisestäsi
”Välttäkää epäjumalien saastai-
suutta ja valheellisia puheita.” Py-
hiinvaelluksen Suura 22:30

10. Älä tavoittele lähimmäisesi omai-
suutta, älä tavoittele lähimmäisesi 
puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä 
mitään, mikä hänelle kuuluu.

”Älkää kadehtiko sitä, että Jumala 
on suosinut toisia enemmän kuin 
toisia: Miehet ja naiset saavat osan-
sa, ansioittensa mukaan. Pyytäkää 
Jumalalta Suosiotaan, Jumala on 
Kaikkitietävä.”

Kuten huomaatte, nämä Kymme-
nen Käskyä niin Raamatussa kuin 
Pyhässä Koraanissa kehoittavat 
meitä yhdistymään, ei erkaantu-
maan, keskustelemaan, ei riitele-
mään, toimimaan yhteistyössä, 
ei tekemään konflikteja toisiam-
me kohtaan. Näiden oppien tar-
koituksena on luoda täydellinen 
yhteiskunta, joka perustuu Luojan 
palvelemiseen ja toisten ihmisten 
kunnioittamiseen. Molempien 
osapuolten radikaalisuus ei edus-
ta uskontojemme opetuksia, vaan 
se edustaa politiikkaa ja yksilön in-
tressejä. Meidän viestimme on sel-
keä ja yksinkertainen: tulkaamme 
toteuttamaan Mooseksen, Jeesuk-
sen ja Mohammadin opetuksia ol-
laksemme valmiita tulevan pelas-
tajan saapumiseen.

Muhammed
Al-Hello

Profeetta
Mohammad
(rauha olkoon hänelle)

Profeetta Mohammad (roh) oli 
profeettojen sinetti. Hänen jäl-
keensä ei enää tule uusia pro-
feettoja. Hän syntyi Mekassa 570 
jKr ja eli ensimmäiset 40 vuotta 
kuten muutkin tuon ajan ihmiset. 
Hänet tunnettiin kuitenkin tinki-
mättömästä rehellisyydestään, 
minkä ansiosta hän sai lisänimen 
Al-Amin, luottamuksen arvoinen. 
Profeetta Mohammad (roh) oli 
kirjoitustaidoton. Siitä huolimat-
ta Profeetta Mohammad (roh) 
sai ensimmäisen Koraanin ilmoi-
tuksen Jumalalta enkeli Gabrielin 
välityksellä ollessaan 40-vuotias: 
”Lue, kautta Herrasi, joka on luo-
nut, luonut ihmisen alkiosta.
lue; onhan Herrasi jalomielinen, 
Herrasi, joka opetti kynällä, opetti 
ihmiselle sen, mitä tämä ei tien-
nyt.” Näin alkoi 23 vuoden ajan-
jakso, jonka aikana Pyhä Koraani 
ilmoitettiin Profeetta Mohamma-
dille (roh) kokonaisuudessaan.
Profeetta Mohammadin (roh) 
seuraajien joukko kasvoi, mutta 
valtaapitäviä
ei uusi uskonto miellyttänyt, sillä 
heidän olisi silloin pitänyt jakaa 
vaurauttaan muille.He olivat var-
moja siitä, että jos islam vahvistui-
si, heidän asemansa
heikkenisi. Siksi he alkoivat vastus-
taa islamia ja vainota muslimeja. 
He kohtelivat kaltoin, kiduttivat 
ja jopa tappoivat muslimeja niin, 
että lopulta näiden oli parempi 
paeta Abessiniaan ja myöhem-
min Medinaan. 

Seif Al-Mouzani
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J
umalan kerro-
taan luvanneen 
määrätylle us-
kontokunnalle 
”luvatun maan”. 
Tämän maan 

väitetään Vanhaan Tes-
tamenttiin perustuksen-
sa nojaavassa filosofias-
sa Jumalan osoittaneen 
Abrahamille ja tämän jäl-
keläisille yli 2000 vuotta 
ennen Ajanlaskumme 
alkua (Eaa). 
Onko mahdollista, että 
Jumala, Allah, olisi luo-
nut ja luovuttanut omas-
ta luomuksestaan, maa-
ilmastamme, jonkin eri-
tyisen alueen jollekin eri-
tyiselle uskonnolle? Jon-
kin alueen, jota voidaan 
kutsua Pyhän Maan, ”lu-
vatun maan” kunnianimellä?
Eikö tässä kyseenalaisteta Hänen 
suuri Luomistyönsä, joka käsittää 
koko Maailmankaikkeuden, Maa-
ilmankaikkeudet, kaiken aineen ja 
energian kaikkialla näissä Maailmo-
jenkaikkeuksissa?
Onko todellakin muslimeille ole-
massa ”luvattu maa”, onko zarat-
hustralaisille, entä sitten hinduille 
tai buddhalaisille? Entä onko ole-
massa Luvattu maa Peräpohjolan 
muinaisille pakanoille? 
Kaikki maa, jokainen vesialue maa-
pallollamme on Pyhää maata, sillä 
Hänen luomaansa me käytämme 
jokaisen nanosekunnin ajan; ilman 
Hänen suurta Luomistyötään mei-
tä ihmisiä, tätä planeettaamme, 
mitään muutakaan taivaankappa-
letta, mitään maailmankaikkeutta 
ei yksinkertaisesti olisi.
Hinduilla on Pyhä Virtansa, Gan-
ges, muslimeilla on pyhiinvaellus-
kohteensa, kuten Mekka, ja muil-

lakin uskonnoilla ovat olemassa 
omat pyhät paikkansa, kuten Je-
rusalem niin kristityille, juutalaisille 
kuin muslimeille, mutta missään ei 
lue, että yksikään muista paikois-
ta, kuin suurin piirtein ”luvatuksi 
maaksi” väitetty alue, olisi ”luvat-
tua maata”.
Mikä maa on luvattuksi määrät-
tyä maata esimerkiksi amerikka-
laisten kristittyjen mielestä, venä-
läisten, suomalaisten tai mongo-
lien mielestä? Voiko suomalaisten 
pakanoiden ”luvattu maa” sijaita 
esimerkiksi Sipoossa, venäläisten 
Novgorodissa ja amerikkalaisten 
New Yorkissa tai mongolialaisten 
Ulan Batorissa?
Vastaus näihin kaikkiin kysymyksiin 
on myönteinen, jos kyse on Pyhäs-
tä maasta. Millekään yksittäiselle 
kansalle tai kansakunnalle, uskon-
nolle tai muulle sellaiselle luvat-
tua maata ei ole. Muutoinhan eri 
uskontojen Pyhät Kirjat tai perin-
netiedot tietäisivät niistä ja tällöin 

eri uskonnoilla oli-
si omat ”luvatut 
maansa”, eikä kos-
kaan tarvitsisi so-
tia minkään maan 
valtaamiseksi, ei 
olisi myöskään so-
tia minkään maan 
puolustamiseksi, 
sillä jos ihminen 
uskoo Jumalaan, 
Allahiin, Kaikkival-
tiaaseen, hän py-
syttelee omassa 
”luvatussa maas-
saan”.
Jeesus oli kotoi-
sin Nasaretista, 
Mooses Egyptis-
tä, Buddha oli ko-
toisin todennä-
köisesti Nepalin 

Lumbinin kylästä, 
Profeetta Muhammad oli kotoisin 
Mekasta, hindut ovat kotoisin Aa-
sian eri alueilta ja Zarathustra oli 
kotoisin itäisestä Iranista.
Mikään näistä alueista ei ole ”luva-
tun maan” nimikkeellä. Sen sijaan 
Pyhää maata edustavat jokainen 
näiden profeettojen tai uskonto-
jen perustajien synnyinpaikoista.
Millekään kansanryhmälle ei voi 
olla erikseen luvattuna mitään tiet-
tyä maa-aluetta.  Jokainen maa-
ilman alue on Hänen omaa luo-
mistyötään ja tämä takaa sen, et-
tä ”luvattu maa” sisältyy jokaiseen 
maapallomme neliösenttimetriin, 
Pyhään maahan.
Ihmiset ovat muuttaneet eri puo-
lille maapalloamme. Voidaanko 
sanoa, että määrätyt heistä ovat 
”luvattua kansaa”, joka asuu ”lu-
vatussa maassa”? Jokainen paikka 
kaikkialla on Pyhää maata ja sen 
mukaan meidän tulee elää, kun-
nioittamalla Hänen työtään, eikä 

Luvattu maa
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suinkaan tärvellä, pilata tai saastuttaa sitä, kuten nyt 
olemme tehneet.
Voidaankin väittää, että kaikkialla asuvat kansat ovat 
”luvattua kansaa”, sillä olisi törkeää alistamista väittää, 
että Jumala ei rakastaisi kaikkia uskovia. Pyhässä Koraa-
nissa sanotaan:   Jumala ei diskriminoi, hän ei ole rasisti 
omia luomiaan kohtaan, mutta Hän päättää itse oikean 
uskonnon. Koraani on Hänen lopullinen vastauksensa 
ihmiskunnalle.
Me emme voi väittää minkään uskonnon olevan pa-
remman toista, sillä silloin itse otamme Jumalan, Alla-
hin, roolin määritellessämme Hänelle kuuluvia asioita. 
Sen vuoksi on tärkeää ylläpitää eri uskontojen välistä 
vuoropuhelua, eri uskontojen ja valtioiden, kansojen 
dialogia, sillä olemme kaikki tilivelvollisia Hänelle Tuo-
miopäivänä.
On outoa ajatella sitä kriittisyyttä, jolla eri uskontoihin 
pesiytyneet lahkot ja lahkolaisuudet suhtautuvat mui-
ta kuin omaa uskontoaan edustaviin ihmisiin tai itse 
uskontoihin. Eivät ne useinkaan julista rakkautta tai 
rakkaudellisuutta ja kunnioitusta ”toisuskoisia” kohtaan, 
vaan lahkokuntien edustajat ovat ottaneet asiakseen 
julistaa vain heidän tiensä olevan oikean tien Jumalan 
Valtakuntaan.
Tässäkin tapauksessa on kyse samasta asiasta, kuin jos 
joku tietty alue olisi erityisesti Jumalan toimesta väitet-
ty ”luvattu maa”. Ihmiset itse jo Mooseksen aikaan otti-
vat vapauden tulkita Hänen ajatuksiaan, kuten ihmiset 
vain voivat, sillä meidän vajavainen käsityskykymme 
ei kykene selittämään Jumalan luomistyötä tai tämän 
työn tarkoitusta.
Me emme voi kiistellä keskenämme minkään uskon-
non paremmuudesta yhtä vähän kuin voimme kiis-
tellä jonkin alueen tai kansakunnan paremmuudesta 
muihin verrattuna. Jos niin teemme, astumme Ju-
malan paikalle, korotamme ansiotta itsemme Hänen 
rinnalleen. Sellainen – itsensä asettaminen Jumalan 
vertaiseksi – merkitsee suurinta syntiä, suurinta epäju-
malanpalvelusta.
Kaikki kansat, kaiken uskontoiset ihmiset tekevät tiliä 
Jumalalle Tuomiopäivänä. Tilintekoon joutuvat myös 
väitetyn ”luvatun kansan” edustajat, sillä Hän on tasa-
puolinen kaikille.
Kansat vaeltavat, mutta kaikki maistavat Kuolemaa, se 
on Hänen tahtonsa. Jos Hän tahtoo, jälkeemme jää 
maapallo, tämä runneltu planeettamme, jonka vain 
Hän voi pelastaa. Mikään yksittäinen valtio ei jää ole-
maan, kun viimeinen ihminen pois-
tuu tekemään tiliä Hänelle.

Juhani Valo
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Profeetta
Mohammad
(rauha olkoon hänelle)
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Profeetta Mohammadin (rauha olkoon hänelle) per-
he kuului vanhaan arvovaltaiseen mekkalaiseen su-
kuun. Hänen isoisällään oli kunniatehtävänä hoitaa 
vedenjakelu pyhiinvaeltajille.  Profeetta Mohamma-
din isä Abdullah kuoli ennen hänen syntymäänsä.  
Kun Mohammad syntyi, hänelle palkattiin imettäjä, 
kuten ylhäisten mekkalaisten keskuudessa oli tapana. 
Mohammadin imettäjä oli nimeltään Halima. Oli ol-
lut kuivuutta ja puutetta ruoasta. Halima tuli muiden 
heimonsa naisten kanssa Mekkaan hakemaan lasta 

imetettäväksi.  Kerrotaan, että kukaan heistä ei ollut 
halukas ottamaan Mohammadia, koska hänen isänsä 
oli kuollut ja hän oli puoliorpo.  Kun kaikki muut hei-
mon naiset olivat saaneet lapsen imetettäväkseen, 
Halima sanoi miehelleen, että hän mieluummin ot-
taa sen orvon lapsen, kuin palaa takaisin tyhjin käsin. 
Kerrotaan myös, että kun Halima otti Mohamma-
din huostaansa, hänen rintansa täyttyivät maidosta 
ja hän kykeni syöttämään sekä Mohammadin että 
oman lapsensa kylläiseksi. 
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Allah on sanonut Pyhässä Koraa-
nissa:
Maasta me olemme teidät luoneet 
ja siihen me teidät palautamme ja 
sieltä me tuomme teidät esiin uu-
destaan. (Koraani 20:55 / Jaakko Hä-
meen-Anttilan käännös)

Kun sinä kävelet maan päällä ja 
katsot sitä, ajatteletko, ettet ole 
paljon enempää kuin itse maa? 
Emme tiedä, mitä kaikkea aiem-
min elänyttä maa, jolla kävelem-
me, kätkee.

Turbah ja rukoileminen
Turbah tulee arabiankielisestä sa-
nasta turaab, joka tarkoittaa maa-
ta.

Imaami Al-Sadiq (rh) on sanonut: 
Polvistuminen on sallittu ainoas-
taan maan päällä tai sen päällä, mi-
kä kasvaa maasta, paitsi sen, mikä 
voidaan syödä tai pukea. (Wasa’il al-
Shia, osa 3, kappale 1, s. 591, hadith 
1 - poimittu http://www.youtube.
com/watch?v=u3pJTKwGGjY]

Kun shiiamuslimit rukoilevat laitta-
en otsansa pienen savikimpaleen 
(tubah) päälle, he jatkavat Profee-
tan (rhhp) tapaa rukoilla puhtaan 
maan päällä.

Turbah on muistutus meille sii-
tä, mistä meidät on tehty ja mitä 
meistä tulee.

Jenni Issukka

Maan tomu

KIRJOJA
- UUSIA JULKAISUJA

Nyt ilmestynyt odotetu ensim-
mäinen suomenkielinen ru-
kousopas!

RUKOUSOPAS

Kätevä rukouso-
pas, jonka avulla 
on helppo oppia 
viisi päivittäistä 
rukousta. Sisältää 
ohjeet, arabian-
kielisen tekstin ja 
translitteroinnin, 
jonka avulla on 

helppo oppia ääntäminen se-
kä suomenkielisen käännöksen. 
Rukoukset kirjoitettuna alusta 
loppuun, joten kirjaa ei tarvitse 
selata. Mukana myös ohjeet ru-
kouspesulle.
Julkaisija: Resalat Islamilainen 
Yhdyskunta

DUA KOMEIL

...Oi Jumalani, hy-
väksy siis anteek-
sipyyntöni, sääli 
minua ankarassa 
ahdistuksessani, 
ja vapauta minut 
pahojen tekojeni 
kahleista....
Kaunis DUA KO-

MEIL pyyntöruko-
us, jonka Imam Ali (rh) opetti 
meille, on käännetty suomeksi.
Mukana myös arabiankielinen 
teksti.

Tiedustelut:
Resalat Islamilainen Yhdyskunta
resalat.yhdyskunta@luukku.com

Rukousopas



Salam                11

Ja jatka kehoituksiasi, sillä totisesti 
muistutus koituu uskovien hyödyk-
si: (51:55)

Muistutuksista tärkein on muistu-
tus Jumalasta. Jumalan unohtami-
nen voi tapahtua uskovaisillekin 
rukouksen aikana, sillä jotkut usko-
vaiset tottelevat maailman valtias-
ta (Allah) ja rukoilevat säännöllises-
ti, mutta he eivät tunne rukouk-
sessa todellista elämystä.  Jumalan 
unohtaminen voi tapahtua niin, 
että ei tunnusta Jumalaa tai että 
uskovainen rukoilee mutta ei elä 
rukouksessa. Jälkimmäinen tapa 
unohtaa Jumala on hyvin yleistä. 
Oletko sinä yksi niistä, jotka muis-
televat Jumalaa jatkuvasti ja elävät 
rukouksessa?

Käytöksestä muistuttaminen on 
myös oleellista. Epäystävällinen 
käyttäytyminen on hyvin ruma 
tahra periaatteellisen us-
kovaisen moraa-
lissa: Peri-

aatteellisella uskovaisella on paljon 
tietämystä, joka estää häntä huo-
nosta käytöksestä. Epäystävällisen 
käytöksen myötä uskovainen me-
nettää positiivisen vaikuttavuuten-
sa siinä yhteisössä, jossa hän elää. 
Uskovaisen epäystävällinen käytös 
saattaa saada samassa yhteisössä 
elävät ihmiset jättämään uskon-
non tehdäkseen toisin kuin tämä 
uskovainen. Uskovaisen käytöksen 
tulee olla esimerkillistä.

Sujuud, rukoiltaessa tehtävä ku-
marrus, jonka aikana otsa kosket-
taa maahan, muistuttaa hyvien us-
kovaisten mielestä sielun matkus-
tamista Jumalan luo. Tämä turismi 
ei tuota mitään kustannuksia eikä 
väsymystä; päinvastoin se tuottaa 
sielun lepoa. Tätä voidaan tehdä 
milloin tahansa. Hyvät uskovaiset, 
puhukaa Allahille vapaaehtoisessa 
sujuudissa yön tai päivän aikana. 
Hän kuulee teitä ja näkee teidät 
aina ja myös vastaa teidän ruko-

uksiinne. Uskovainen pääsee hy-
vin lähellä Allahia sujuudin 

aikana.

Haider Al-Hello

Pyhästä Koraanista 
poimittua

Profeetta
Mohammad
(rauha olkoon hänelle)

Profeetta Mohammad (roh) syntyi 
Mekassa Saudi-Arabiassa vuonna 
570 jKr. Mekka oli säilyttänyt ase-
mansa Arabian niemimaan kes-
keisimpänä kauppakeskuksena, 
jonka läpi kulkivat idän, lännen ja 
etelän merkittävät kauppakara-
vaanien reitit. Siihen aikaan mo-
noteismiin, jota siellä oli aiemmin 
harjoitettu, oli aikojen kuluessa 
sekoittunut pakanallisia piirteitä. 
Pyhä Kaaba oli kuitenkin edelleen 
Arabian ja sen lähialueen tärkein 
pyhiinvaelluspaikka, mutta se oli 
täyttynyt epäjumalankuvista ja 
patsaista, joita palvottiin, ruokit-
tiin ja kunnioitettiin. Kaaba on 
Mekassa oleva alttari, jonka Pro-
feetta Aabraham rakensi Juma-
lalle ja jolla hän oli valmis uhraa-
maan poikansa. 
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Opetushallitus järjesti kou-
lutusseminaarin peruskou-
lun islamin opettajille joulu-
kuussa 2008. Yhteistyöhön 
osallistuivat Suomen Islami-
lainen Neuvosto (SINE), Es-
poon suomenkielisen ope-
tuksen tulosyksikkö, Helsin-
gin opetusvirasto ja Vantaan 
kaupungin sivistystoimi. 
Koulutus pidettiin Helsingin 
opetusviraston tiloissa ja sii-
hen osallistui opettajia aina 
Rovaniemeä myöten.

Seminaarin avasi Helsingin ope-
tusviraston linjanjohtaja Outi Salo, 
joka kertoi viraston tämän hetkisi-
nä strategisina painopisteinä ole-
van esimerkiksi ammattitaitoinen 
johtaminen, vetovoimainen lähi-
koulu, oppimisen into, osaava ja 
hyvinvoiva henkilöstö sekä pien-
ryhmäisten opettajien pätevyys.

Opetusneuvos Pekka Iivonen 
käsitteli uskonnon opettamista 
koulussa lainsäädännön näkökul-
masta. Pienryhmäisten uskontojen 
opetus peruskouluissa ja lukiossa 
on tarkkaan määritelty perusope-
tuslaissa. Iivosen mukaan valtakun-
nallisen opetussuunnitelman tulisi 
olla tarkka, etteivät islamin opet-
tajien omat vakaumukselliset nä-
kemykset tulisi esille opetuksessa. 
Tällä hetkellä Suomessa opetetaan 
19 erilaista elämänkatsomusainet-
ta.

Resalatin puheenjohtaja Paula 
Bahmanpour käsitteli islamin 
opetusta islamilaisen moninai-
suuden kannalta. Suomen noin 
40000 muslimista noin neljäsosa 
on shiiamuslimeita. Pääpiirteiltään 
nämä kaksi suuntausta ovat sa-
manlaisia, mutta erojakin löytyy. 
Bahmanpour pitää tärkeänä, että 
muslimilapsia opetetaan saman 

Islamin opetuksen
työseminaari

Isra LehtInen on opettanut IsLamIa kouLuIssa jo yLI 10 vuotta.
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opetussuunnitelman mukaan 
ja sekä shiia- että sunnioppilaat 
opiskelevat yhdessä taustastaan 
riippumatta. Opettajalla tulisi ol-
la tarvittavat tiedot molemmista 
suuntauksista, jotta tämä voi antaa 
neutraalia tunnuksetonta opetus-
ta opetussuunnitelman mukaises-
ti. Tämän saavuttamiseen hyvän 
ratkaisun voi tuoda opettajien täy-
dennyskoulutus.

Seminaarissa käsiteltiin myös ope-
tuksen arviointia osana opetus-
suunnitelmaa. Lehtori Suaad On-
niselkä selosti islamin opetuksen 
arvioinnin perusteista ja veti pien-
ryhmissä työpajan arvioinnista. On-
niselän mukaan suurimpia haastei-
ta arvioinnissa ovat ryhmien suu-
ret koot, monien luokka-asteiden 
yhdistäminen samanaikaisesti, las-
ten monikulttuurinen tausta, eri-
tyisoppilaat sekä oppilaiden heik-
ko suomenkielen taito. Opettajilla 
on harvoin mahdollisuutta saada 
tunneilleen koulunkäyntiavustaja 
tai hyödyntää samanaikaisopetus-

ta. Samalla Onniselkä kuvaili, miten 
opetussuunnitelma ja sen kriteerit 
hyvästä osaamisesta sitovat opet-
tajia luokkahuoneissa.

Seminaarin päätteeksi islamin 
opettaja Isra Lehtinen pohti, mi-
ten opettaa etiikkaa opetussuun-
nitelman mukaisesti islamin ope-
tuksessa. Islamin mukaan kaikki 
rehellinen työ on arvokasta. Hän 
painotti, että eettisessä pohdis-
kelussa ei tule myöskään unohtaa 
luonnonsuojeluun liittyviä islami-
laisia käytänteitä.

Täydennyskoulutus
Tällä hetkellä Suomessa on vain 
yksi akateemisesti pätevä islamin 
opettaja – Cheik Danfa, joka 
opettaa Vantaalla. Seminaarin tar-
koituksena on kohentaa islamin 
opettajien pätevyyttä antamalla 
näille tietoa niin lainsäädännös-
tä, jatkokoulutusmahdollisuuksis-
ta kuin ammattitaidon kartuttami-
sestakin. Pätevistä islamin uskon-
non opettajista on huutava pula 
ja tulevaisuudessa heitä tarvitaan 
yhä enemmän oppilasmäärän no-
pean kasvun seurauksena.

Helmi-maaliskuussa on opettajilla 
mahdollisuus täydentää opinto-
jaan Helsingin yliopistolla: uskon-
totieteen laitoksella voi suorittaa 
islamin aineenhallinnalliset opin-
not (60 op) ja soveltavan kasva-
tustieteen laitoksella voi suorittaa 
opettajan pedagogiset opinnot 
(60 op). Hakulomakkeita saa tie-
dekuntien sivuilta. Erilliset opinnot 
ovat tulleet opetta-
jille maksuttomik-
si vuonna 2007.

Paula
Bahmanpour

Islamin opetuksen
työseminaari

Profeetta
Mohammad
(rauha olkoon hänelle)

Profeetta Mohammad (roh) nautti 
mekkalaisten keskuudessa erityis-
tä luottamusta ja kunnioitusta jo 
ennen profeetaksi tuloaan. Pyhää 
Kaabaa kunnostettiin ja korjaus-
töitä tehtäessä sen Musta Kivi siir-
rettiin. Kun jälleenrakentamisessa 
saavutettiin vaihe, jolloin kivi tu-
li uudelleen asettaa paikalleen, 
Mekan vaikutusvaltaisemmat hei-
mot alkoivat kiistellä siitä, kuka saa 
kunnian asettaa kiven paikalleen.  
Päivä päivän perään he riitelivät 
eivätkä saavuttaneet yksimieli-
syyttä, kunnes he olivat sodan 
partaalla. Silloin eräs heimöpää-
liköistä ehdotti, että he hyväksyi-
sivät ensimmäisen henkilön, joka 
saapuu portista sisään sovitteli-
jaksi tähän riitaan. Ensimmäinen 
tulija oli Mohammad ja he kaikki 
myönsivät halukkuutensa hyväk-
symään hänet sovittelijana. Mo-
hammad ratkaisi riidan nostamal-
la kiven liinan päälle, jonka jälkeen 
jokaisen heimon edustaja tarttui 
liinaan ja he näin yhdessä nostivat 
kiven paikalleen.

opetusneuvos pekka IIvonen.
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I
mam Hossein (rh) sanoi pojalleen Imam Ali bin 
Hosseinille (rh): Oi poikani!....Älä tee vääryyttä 
niille ihmisille, joiden ainoana tukena on Allah, 
ylistys Hänelle.
Imam Hossein (rh) sanoi: Oi Ihmiset! Kilpailkaa 
auliudesta. Olkaa tietäväisiä siitä, että ihmisten 

auttaminen on Allahin armo teille; älkää kyllästykö sii-
hen, sillä silloin armo muuttuu kiroukseksi.
Imam Ali bin Hossein (rh) sanoi: Oi Aatamin poika! 
Pärjäät hyvin niin kauan, kuin omatuntosi on sinun 
saarnaajanasi, tuomiopäivän tuomio on päällimmäi-
sin huolistasi, Jumalan pelko on sinulle merkittävä ja 
sinulla on sisäinen suru syntien teosta. Oi Aatamin 
poika! Sinä kuolet, nouset uudelleen, seisot Allahin 
edessä, ylistys Hänelle, siis valmista vastaukset Hänen 
kysymyksiinsä.

Haider Al-Hello

Salam - lehden viisaus



Salam                15

Kunnioitettu
Profeetta Mohammad 
(roh)
Katsoin taivaan sineen,
kuulin hiljaa
kuiskauksen,
kuulin kutsun,
kutsun Allahin nimeen.

Näin enkelin laskeutuvan,
olin aivan hiljaa,
paikallani,
kuulin puhetta,
jonka lausui Mohammad.

Verhouduin mustaan
abayaan,
rukoilin hiljaa,
polvistuin,
sain ilosanoman,
kunnioitettavalta
Profeetaltamme.

Jäin hetkeksi istumaan,
kaikki oli hiljaa,
ympärilläni,
vain ajatukseni kuulin,
kiitän sanasta Allahin,
jonka sain välitettynä
Profeetaltamme.

Mona-Faiza Lindell
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Käyttäytymistieteellisen tiedekun-
nan soveltavan kasvatustieteen 
laitoksen ja humanistisen sekä 
teologisen tiedekunnan yhteisen 
uskontotieteen laitoksen yhteis-
työnä toteutetaan vuosina 2007–
2009 elämänkatsomustiedon ja 
pienryhmäisten uskontojen ai-
neenopettajan koulutuksen pilot-
tihanke.  Hankkeen tavoitteena on 
tarjota näille opettajille mahdolli-
suus hankkia muodollinen opet-
tajan kelpoisuus ja edistää didak-
tista osaamista aineen opetuksen 
alueella. Tämä on olennaista kat-
somuksellisen tasa-arvon toteu-
tumiseksi moniuskontoisessa ja -
kulttuurisessa Suomessa.

Pienryhmäisiksi uskonnoiksi kutsu-
taan tässä hankkeessa muita sellai-
sia uskontoja kuin evankelis-luteri-
laista tai ortodoksista kristinuskoa, 
joille opetushallitus on vahvista-
nut keväällä 2006 valtakunnalliset 
opetussuunnitelman perusteet. 
Tällaisia uskontoja ovat: adventis-
tinen, bahá’í, buddhalainen, Her-
ran Kansa ry, Islam, Juutalainen, 
Katolinen, Krishna-liike, Kristiyhtei-
sö, Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkko, ja Va-
paakirkollinen uskonto. 

Opiskele päteväksi 
islamin opettajaksi

Hakuedellytykset
Opintoihin voivat hakea ne Helsin-
gin yliopiston tutkinto-opiskelijat, 
joilla on voimassaoleva kandidaa-
tin ja/tai maisterin tutkinnon suo-
ritusoikeus sekä riittävä aineenhal-
linta elämänkatsomustiedossa tai 
jossakin pienryhmäisten uskonto-
jen aineista.

Riittävän aineenhallinnan arvioin-
nista vastaa elämänkatsomustie-
don osalta valtiotieteellinen tie-
dekunta, erityisesti käytännöllisen 
filosofian laitos. Pienryhmäisten 
uskontojen osalta riittävän aineen-
hallinnan arvioinnista vastaa kris-
tillisperäisissä uskonnoissa teolo-
ginen tiedekunta ja muissa uskon-
noissa humanistinen tiedekunta, 
erityisesti uskontotieteen laitos.
Elämänkatsomustiedon ja pien-
ryhmäisten uskontojen opettajan 
pedagogisten opintojen valinnat 
järjestetään yhdessä evankelis-lu-
terilaisen uskonnon opettajan pe-
dagogisten opintojen kanssa. 

Valinta-
menettely
Valintamenettely on kaksivaihei-
nen:

Hakijat osallistuvat ilman erillistä 
kutsua valintamenettelyn I vai-
heen kirjalliseen kokeeseen, joka 
järjestetään perjantaina 13.3.2009.  
Ensimmäisen vaiheen valintakoe-
vaatimuksena on: Uusikylä, K. & 
Atjonen, P. 2005. Didaktiikan pe-
rusteet. 3. uud. painos. Helsinki: 
WSOY. 

Tämän valintakokeen tulosten 
perusteella kutsutaan hakuedel-

lytykset täyttävistä hakukelpoisis-
ta hakijoista valintamenettelyn II 
vaiheeseen korkeintaan kolmin-
kertainen määrä hakijoita hyväk-
syttävien määrään verrattuna. 
Valintamenettelyn II vaihe sisäl-
tää tekstipohjaisen haastattelun. 
Haastattelut järjestetään touko-
kuussa. Hakija saa noin 20 mi-
nuuttia ennen haastattelua luet-
tavaksi tekstin. Haastattelu em. 
tekstin ja hakemuksen liitteenä 
toimitetun taustatietolomakkeen 
pohjalta. Haastattelun arvioi kol-
mihenkinen arviointilautakunta. 
Haastattelun tavoitteena on saa-
da käsitys hakijan soveltuvuudes-
ta opettajan työhön arvioimall 
hakijan motivoituneisuutta, vuo-
rovaikutustaitoja sekä suunnitel-
mien realistisuutta.

Erilliset opettajan pedagogi-
set opinnot (ylemmän kor-
keakoulututkinnon suoritta-
neille) 
 
Elämänkatsomustiedon ja 
pienryhmäisten uskontojen 
erilliset opettajan pedagogi-
set opinnot:

Hakuedellytykset
Elämänkatsomustiedon ja pien-
ryhmäisten uskontojen erillisiin 
opettajan pedagogisiin opintoi-
hin hakuedellytyksenä on, että 
hakija on suorittanut ylemmän 
korkeakoulututkinnon tai hakijalla 
on soveltuvan ylemmän korkea-
koulututkinnon suorittamiseen 
tähtäävä opinto-oikeus muussa 
yliopistossa, ja hakijalla on suorite-

Elämänkatso-
mustiedon ja 
pienryhmäis-
ten uskontojen 
opettajan peda-
gogiset opinnot 
tutkinto-opiskeli-
joille:
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tut korkeakouluopinnot elämänkatsomus-
tiedossa tai jossain pienryhmäisten uskon-
tojen aineista tai hänellä on muulla tavoin 
hankittu riittävä aineenhallinta. Muualla 
kuin Suomessa ylemmän korkeakoulutut-
kinnon suorittaneelta hakijalta edellyte-
tään opetushallituksen antama päätös tut-
kinnon rinnastamisesta/tunnistamisesta. 
Riittävän aineenhallinnan arvioinnista vas-
taa elämänkatsomustiedon osalta valtio-
tieteellinen tiedekunta, erityisesti käytän-
nöllisen filosofian laitos. Pienryhmäisten 
uskontojen osalta riittävän aineenhallinnan 
arvioinnista vastaa kristillisperäisissä uskon-
noissa teologinen tiedekunta ja muissa us-
konnoissa humanistinen tiedekunta, erityi-
sesti uskontotieteen laitos.

Valintamenettely
Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten 
uskontojen erillisten opettajan pedagogis-
ten opintojen valinnat järjestetään yhdessä 
erillisten evankelis-luterilaisen uskonnon 
opettajan pedagogisten opintojen kans-
sa. 

Valintamenettely on kaksivaiheinen:

Hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua 
valintamenettelyn I vaiheen kirjalliseen ko-
keeseen maaliskuussa.  Elämänkatsomus-
tiedon ja pienryhmäisten uskontojen I vai-
heen valintakoevaatimukset: Uusikylä, K. & 
Atjonen, P. 2005. Didaktiikan perusteet. 3. 
uud. painos. Helsinki: WSOY.

Ensimmäisen vai-
heen kirjallisen ko-
keen tulosten pe-
rusteella kutsutaan 
hakuedellytykset 
täyttävistä hakukel-
poisista hakijoista 
valintamenettelyn II 
vaiheeseen korkein-
taan kolminkertai-
nen määrä hakijoi-
ta hyväksyttävien 
määrään verrattu-
na. Valintamenet-
telyn II vaihe sisäl-
tää tekstipohjaisen 
haastattelun. Haas-
tattelut järjestetään 
toukokuussa. Valin-
takokeen lopputu-
los perustuu valin-
tamenettelyn I vai-
heen kirjallisen ko-
keen  ja II vaiheen 
tekstipohjaisen 
haastattelun yhteis-
pistemäärään. 

http://www.helsin-
ki.fi/behav/valin-
nat/2009/opped_
erilliset_pienryh-
mauskonnot.htm
Ohjeita hakuun seu-
raavalla sivulla.
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Luettele toisen asteen tai sitä kor-
keammat tutkinnot, jotka olet suo-
rittanut hakemuksen allekirjoitus-
päivään mennessä. Kerro myös 
oppilaitos, jossa kunkin tutkinnon 
suoritit.
Kerro oletko hakemuksen allekir-
joituspäivänä jonkin suomalaisen 
yliopiston kirjoissa tutkintoa suo-
rittavana opiskelijana. Opiskelija 
poistetaan yliopiston kirjoista lu-
kuvuoden lopussa, jos hän on ky-
seisen lukuvuoden aikana suorit-
tanut tutkinnon eikä hänellä ole 
muita voimassa olevia oikeuksia 
suorittaa tutkintoja kyseisessä yli-
opistossa.
Muista valita luetelluista vaihtoeh-
doista täsmälleen yksi vaihtoeh-
to. Jos haluat lisätä pätevyyttäsi 
toimia opettajana, mutta tavoit-
teenasi ei ole saavuttaa asetuksen 
986/1998 mukaista aineenopetta-
jan pätevyyttä, valitse vaihtoehto 
”muu ammattipätevyyden lisäämi-
nen”. Jos olet työtön, mutta haluat 
parantaa mahdollisuuksiasi työllis-
tyä lisäämällä pätevyyttäsi tietyissä 
ammateissa, niin

valitse vaihtoehto ”aineenopetta-
jan kelpoisuus”, jos kyseisiin am-

•

matteihin kuuluu aineenopettajan 
ammatti perusopetuksessa tai lu-
kiossa, 
valitse vaihtoehto ”muu ammat-
tipätevyyden lisääminen” kaikissa 
muissa tapauksissa.

Jos haet oikeutta useamman kuin 
yhden oppiaineen opintoihin, laa-
di kunkin oppiaineen opinnoista 
oma hakemuslomakkeensa. Yh-
dessä haussa voit hakea oikeut-
ta enintään kolmen oppiaineen 
opintoihin.

Luettele taulukossa opinnot, joihin 
haet oikeutta:

Jos haluat suorittaa opintokokonai-
suuden etkä ole vielä suorittanut 
yhtään opintojaksoa, joka kuuluu 
kyseiseen kokonaisuuteen, merkit-
se taulukkoon opintokokonaisuu-
den tiedot.
Jos haluat suorittaa opintokokonai-
suuden ja olet jo suorittanut vähin-
tään yhden opintojakson, joka kuu-
luu kyseiseen kokonaisuuteen, lisää 
taulukkoon niiden opintojaksojen 
tiedot, jotka kokonaisuudesta vielä 
puuttuvat.
Jos haluat suorittaa yksittäisiä opin-

•

•

•

•

tojaksoja, lisää taulukkoon kyseis-
ten opintojaksojen tiedot.
Yhdessä oppiaineessa voi hakea 
oikeutta suorittaa jonkin seuraavis-
ta vaihtoehdoista: perusopintojen 
kokonaisuuden; aineopintojen ko-
konaisuuden; perus- ja aineopin-
tojen kokonaisuuden; syventävien 
opintojen kokonaisuuden; yksittäi-
siä opintojaksoja enintään 25 opin-
topisteen verran.
Opintokokonaisuuksien ja opin-
tojaksojen tiedot hakulomakkee-
seen:

Tunniste 404454
Nimi Uskontotiede, pienryhmäis-
ten uskontojen aineenopettajalin-
ja, aineopinnot sivuaineopiskelijoille 
(USH200BS) 
Op 35
Vastuuyksikkö Uskontotiede hu-
manistisen tiedekunnan oppiai-
neena

Tunniste 404451
Nimi Uskontotiede, pienryhmäis-
ten uskontojen aineenopettajalinja, 
perusopinnot sivuaineopiskelijoille 
(USH100BS) 
Op 25
Vastuuyksikkö Uskontotiede hu-
manistisen tiedekunnan oppiai-
neena

Tunniste 404455
Nimi Uskontotiede, pienryhmäis-
ten uskontojen aineenopettajalinja, 
syventävät opinnot sivuaineopiskeli-
jalle (USH300BS) 
Op 60
Vastuuyksikkö Uskontotiede hu-
manistisen tiedekunnan oppiai-
neena
Merkitse kuinka monen opintopis-
teen laajuisiin opintoihin haet oike-
utta tällä lomakkeella. Muistathan, 
että yhdellä lomakkeella voit hakea 
vain yhden oppiaineen opintoja. Ota 
myös huomioon, että yhdessä haus-
sa voit hakea enintään kolmen oppi-
aineen ja enintään 60 opintopisteen 
suoritusoikeutta. 

http://www.helsinki.fi/hum/
lomakkeet/erilliset-lomake.pdf

•

Ohjeita hakuun
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I
hmisen käyttäytymistä oh-
jaavat tietyt motiivit ja kiin-
nostukset. Alhaiset motiivit 
aiheuttavat tekijän rikollisen 
käyttäytymisen ja johtavat 
lainvoimaiseen rangaistuk-

seen. Teon motiivia pidetään hy-
vänä ja kunniaa tuottavana, jos 
teko kuvaa kyseessä olevan yh-
teiskunnan arvoja ja moraalinäke-
myksiä.

Biologinen ja sosionominen 
näkemys
Rikollisen käyttäytymisen motiivit 
ovat hyvin keskeisiä tutkimuskoh-
teita kriminologiassa, jossa tutki-
taan rikoksiin ohjaavia syitä, olivat-
pa nämä syyt rikollisesta itsestään 
tai ulkopuolisista tekijöistä riippu-
vaisia. 

Rikollisen käyttäytymisen syitä 
selittäviä suuntauksia on monia. 
Näistä muodostui koulukuntia, jot-
ka jakautuivat edelleen erilaisiin 
suuntauksiin ristiriitaisine teorioi-
neen. Biologinen näkökulma selitti 
rikollisen käyttäytymisen ottamalla 
huomioon rikollisen yksilön biolo-
giset piirteet ja sen, että rikoksen 
syy johtui tietyn elimen toimin-
nanhäiriöstä. Biologian 
koulu-

kunnasta erosi monia eri koulu-
kuntia. Lombroson teoria perus-
tuu yksinomaan atavismiin, jonka 
mukaan rikollinen henkilö on jokin 
evoluution takaisku. Tämä teoria 
johti uusiin luokituksiin ja termino-
logiaan, joiden mukaan ihminen 
syntyy rikolliseksi ja hulluksi rikol-
liseksi. Taylor taas oli eri mieltä. 
Hän yhdisti biologisia piirteitä ja 
genetiikkaa selittääkseen rikollis-
ta käyttäytymistä. Sosionominen 
koulukunta oli myös samantapai-
nen kuin biologian koulukunta. 
Molempia koulukuntia kritisoitiin 
kovasti, koska ne tekivät yksilös-
tä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden 
vangin, ilman yksilön omaa tah-
toa ja vaikutusta, jolloin kyseisen 
henkilön rankaiseminen on mah-
dotonta.

Islamin näkemys
Islam uskontona on väistänyt ne 
puutteet, jotka tulivat esille edellis-
ten koulukuntien teorioissa. Islamin 
mukaan yksilön rikollinen käyttäy-
tyminen ei johdu pelkästään si-
säisistä tekijöistä, vaan poikkeavaa 
käytöstä arvioitaessa on otettava 
mukaan myös ulkoiset tekijät, sillä 

ulkoiset tekijät aktivoivat si-
säisiä tekijöitä. Tässä islam 
lähtee siitä, että yksilö ei 
ole ympäristön muokat-
tavissa, vaan yksilö itse 
vastaa käytöksestään ja 
ympäristö vaikuttaa yk-
silön käytökseen.

Islamilaisen käytös-
teorian lähtökohta 
on se, että yksilön 
sielu on hyveen ja 
paheen varastona. 
Koraanissa (91:7-10) 

sanotaan: ”Kautta sielun ja Hänen, 
joka teki sen täydelliseksi. Ja ilmai-
si sille, mikä turmio on totuuden 
hylkäämisestä ja mikä menestys 
pahan karttamisesta! Totisesti au-
tuas on se, joka säilyttää sielunsa 
puhtaana. Ja totisesti on tuhon 
oma se, joka sen turmelee!” Näistä 
jakeista tulee selväksi, että sielu on 
olemassa ja että Luoja on tehnyt 
siitä omalaatuisen olennon (kuva). 
Sielulle on näytetty, mikä on hyvä 
ja mikä on paha. Hyvän seuraami-
sessa saavutetaan täydellisyyden ja 
pahan seuraamisessa saavutetaan 
rappeutuneisuuden moraaliarvoja 
ja epätäydellisyyttä (verrattavissa 
karjaan mutta vielä huonompaan 
asemaan). Jumala on antanut ihmi-
selle vapauden valita hyvyyden tai 
pahuuden. Täydellisyyteen pääs-
tään jakeen kuvailemalla tavalla 
eli olemalla autuas. Näistä jakeista 
selviää myös se, että ihminen voi 
liikkua hyveestä paheeseen, jolloin 
hänen käytöksensä huononee, ja 
myös paheesta hyveeseen, jolloin 
hänen käytöksensä paranee. Pa-
heesta hyveeseen kulkemisessa 
saadaan toivoa siitä, että huonos-
ta yksilöstä voidaan saada hyveel-
linen, eli ihmisen käytös paranee 
ja yksilöstä tulee siten hyveellinen. 
Tämä kuvaa sitä, että sisäiset ja 
ulkoiset tekijät voivat olla vuoro-
vaikutuksessa ja että nämä tekijät 
määräävät yksilön käytöksen.

Seuraavassa Salam - lehdessä kir-
joitetaan sielun voimasta ja koos-
tumuksesta ja sii-
tä, kuinka nämä 
voimat vaikuttavat 
käytökseen. 

Hassan Al-Hello

Rikollisen käyttäytymisen syyt 
islamilaisesta näkökulmasta
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M
ashad, Iranin 
toiseksi suurin 
kaupunki, ei ole 
aina ollut niin su-
uri kuin nykyisin: 
Ennen se oli vain 

pieni kylä, josta kasvoi surullisen 
tapahtuman jälkeen Iranin toiseksi 
suurin ja vilkkain kaupunki. Ma-
shad nimenä tarkoittaa marttyyri-
utta.

Aikaisemmin Mashad tunnettiin 
Sanabad-nimisenä kylänä. Se sijait-
see 945 km Teheranista koilliseen. 
Mashadista tuli monien pyhiin-
vaeltajien vaelluspaikka, kun shi-

ia-muslimien kahdeksas imaami, 
Imam Reza (rh), koki siellä marttyri-
kuoleman sen aikaisen kalifin Ma-
moonin toimesta. Mamoon pelkä-
si kalifiutensa ja abbasidi-dynastian 
puolesta; jos ihmiset eivät enää 
kannattaisi kalifiutta vaan alkaisiv-
at seurata Ahl ul Baytia (Profeetan 
Talon Väkeä), olisi Mamoonin val-
takausi lopussa. Safar-kuukauden 
viimeisenä päivänä vuonna 203 
Hijran jälkeen (818 jKr) pyhä imaa-
mi Reza nautti Mamoomin  (hallitsi 
813-833) myrkyttämän aterian ja 
menehtyi siihen myöhemmin sa-
mana päivänä. Kuollessaan pyhä 
imaami oli 55-vuotias ja oli ehti-

nyt toimia imaamina 20 vuotta. 
Häneltä jäi yksi poika, Muhammad, 
kutsumanimeltään Javad, josta tuli 
yhdeksäs imaami.

Imaami haudattiin yöllä, koska Ma-
moon pelkäsi ihmisten reaktioita 
ja mahdollisia ongelmia hautaja-
issaattueessa.  Hän pelkäsi myös 
ihmisten suhtautumista, sillä nämä 
olivat alkaneet rakastaa imaamia, 
seurata tätä ja kuunnella tämän 
oppeja. 

Imam Rezan pyhäkkö on koke-
nut kovia eri ajanjaksoina. Sitä on 
kunnostettu, tuhottu ja laajen-
nettu niin mongolien, iranilaisten, 
venäläisten, niin kuninkaitten kuin 
tavallistenkin ihmisten toimesta. 
Vuonna 1994 MKO, joka hiljattain 
poistettiin EU:n terroristilistalta, 
räjäytti siellä pommin tappaen 26 
pyhiinvaeltajaa ja haavoittaen yli 
kolmeasataa, jotka olivat tulleet 
tervehtimään Imam Rezaa ja ru-
koilemaan apua Jumalalta tässä 
pyhässä paikassa. 

Matkalla pyhättöön
eli haramiin
Jokaisen, joka matkustaa Ira-
niin, tulisi vieraille tässä pyhässä 
kaupungissa sekä imaamin hara-
missa. Matka Mashadiin pitää 
varata viimeistään 3 päivää ennen 
lähtöä, koska lennot ovat yleensä 
ihan täynnä. Iranilaiset kuitenkin 
sanovat, että jos Allah suo vierai-
let  siellä ja näin voivat liput järj-
estyä yhdessä päivässä. Mashadiin 
saapuvat toivotetaan tervetulleik-
si ruusulla ja pienellä viholla, jos-
sa on pyhän imaamin sanontoja. 
Matkalla lentokentältä keskustaan 

Mashad

Imam rezan moskeIjan kuLLattu kupoLI.



Salam                21

näkymät ovat karuja, vain vuoria 
eikä paljoakaan puita tai muita 
kasveja. Mutta keskustaan saapu-
essa voi helposti nähdä haramin 
komeat ja vaikuttavan näköiset 
kultaiset minareetit. Toinen min-
areeteista on 40,5 metriä korkea 
ja halkaisijaltaan 13 metriä. Tämä 
minareetti näkyy keskustaan, kun 
taas toinen kultaisista minareet-
eista on kauempana. Jos näkee 
tämän minareetin pienenkin mat-
kan päästä, tulee tunne: ”Tuonne 
pitää päästä pian käymään.” Täl-
löin ei paina väsymys eikä mikään 
muukaan. Ihmiset kävelevät koko 
ajan haramille ja sinne liikennöi 
jatkuvasti takseja sekä busseja eri 
puolilta Mashadia. 

Iltaisin voi nähdä kauniin Haramin 
ja kultaisen minareetin taivaallisen 
loisteen vasten tummaa yötaivasta, 

kuin kirkkain tähti synkällä taivaalla. 
Voi tuntea, kuinka se vetää ihmistä 
puoleensa kutsuen käymään ja as-
tumaan pyhään maailmaansa. Sen 
kutsun tulla tervehtimään imaamia 
voi tuntea sydämessään. Jokaisella 
askeleella jonka astuu eteenpäin 
ja kohti haramia tuntuu sanoinku-
vaamattoman pyhältä ja rauhal-
liselta eikä malta odottaa, että olisi 
jo haramin sisällä. 

Sisällä haramissa
Ennen sisäpihalle pääsyä kamerat 
on jätettävä haramin vapaaehtois-
ten ylläpitämään säilytyspaikkaan. 
Tämän jälkeen voi astua sisälle 
haramiin. Tässä vaiheessa on hyvä 
tervehtiä imaamia ja pyytää tältä 
lupaa tulla peremmälle haramiin. 
Sen jälkeen voi edetä tuntien hara-
min pyhyyden ja rauhallisuuden 
sydämessään.

Olo imaamin lähellä ja sisäpihan 
rauhassa on aivan mahtava tunne, 
joka saa usein myös itkemään. Voit 
nähdä, kuinka lapset juoskentel-
evat, ihmiset rukoilevat, istuvat tai 
lukevat Koraania tai tekevät ritu-
aalipesua. Kuljet marmorista lattiaa 
pitkin ihanan lämpimässä säässä, 
sillä vaikka olisi talviaika, niin jänni-
tykseltä et tunne kylmyyttäkään. 
Kävelet kohti sisempää pihaa, jos-
sa on suihkulähteitä ja viherkaista-
leita. Näiltä pihoilta pääsee myös 
sisälle haramiin. Ulkona otetaan 
kengät pois ja siirretään syrjään 
isoa verhoa, astutaan pyhään ma-
ailmaan. 

Pystyin tuntemaan, kuinka vieh-
keän ja ihanan suitsukkeen tuoksu 
tuli minua vastaan heti, kun astuin 
sisäpuolelle. En ole ennen koke-
nut sellaista tuoksua. Se tuoksu oli 

Imam rezan moskeIjan kuLLattu kupoLI.

vIeraILIjoIta hautakammIon edessä.
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parempi kuin myski, parempi kuin 
ruusu, kuin mikään tuoksu, jonka 
olen kokenut. Myös rauha hara-
missa oli ihmeellistä, vaikka ihmisiä 
oli valtavasti ja välillä oli ahdasta. 
Jokin outo voima veti puoleensa 
pyhätössä. Jouduin vieläkin suu-
remman liikutuksen valtaan. Jo 
sisäpihat ja ulkorakennukset oli-
vat vaikuttavia, mutta haramin 
sisäpuoli oli erittäin mahtava ja 
kaunis: Marmoria, ihania mattoja, 
rukoilevia ihmisiä, peilimosaiikkia, 
mahtavia kattokruunuja ja Iranin 
käsityöläisten mestarinäytteitä 
täynnä Koraanin lauseita. Seinät 
olivat upeasti kuvioituja ja maalat-
tuja. Vailla minkäänlaista tietoa 
minne päin olin menossa kuljin 
eteenpäin jonkin oudon voiman 
viemänä. Katsellessani ympärilleni 
tunsin riemua nähdessäni niin pal-
jon veljiä, jotka olivat tulleet terveh-
timään pyhää imaamia eripuolilta 
maailmaa. Ajantaju hämärtyi täy-
sin. Myös väsymys väistyi.

Lopulta tulin ihmisten välistä pu-
jottelun jälkeen ristikolle, jonka 
takaa pystyin näkemään imaa-
mimme viimeisen leposijan. Pie-
ni pysähdys siinä ja jatkoin mat-
kaani kultaisista ovista sisälle imaa-

mimme hautakammioon. Pysäh-
dyin keskikäytävälle liikutuksen 
vallassa. Oikealla ja vasemmalla 
puolellani ihmiset rukoilivat, ja 
haramin vahtimestarit pyysivät 
farsin kielellä ihmisiä siirtymään 
eteenpäin. Kuulin ihmisten huuta-
van salawaatia ’rauha olkoon Mu-
hammedilla ja hänen Talon Väel-
lään’ ja näin heidän liikkuvan ih-
mismassan voimasta vasemmalle. 
Lapset kiipeilivät aikuisten päällä 
pyrkiessään koskettamaan ristik-
koa. Miehet yrittivät kurottamalla 
päästä tarttumaan ristikkoon.

Pienen hetken päästä lähdin it-
sekin kohti ristikkoa tarkoitukse-
nani tervehtiä imaamia ja viedä 
terveisiä Suomesta ja iranilaisilta 
ystäviltäni. Menin kullatuista ovista 
sisään, mutta ristikon luo oli hyvin 
vaikea päästä. Ihmisiä tuli joka 
puolelta ja ristikon äärellä olevat 
ihmismassat liikkuivat aaltomais-
esti vasemmalle, minkä seurauk-
sena ihmiset loittonivat ristikon 
luota. Jotkut koettivat päästä pois, 
mutta sekään ei ollut helppoa, 
kun takana olevat yrittivät vuoros- 
taan päästä lähemmäksi ristikkoa. 
Lopulta onnistuin tarttumaan yh-
teen ristikon puolaan, kun olin ku-

rottanut tarpeeksi kauan ja men-
nyt ihmisaallon mukana myötäil-
len sitä ja etsien itselleni vapaata 
paikkaa.

Pidin kovasti kiinni, koska tie- 
sin, että jos päästän irti en saa 
siitä enää kiinni, vaan joudun ih-
mismassan mukana ristikosta 
poispäin. Pidin siis tiukasti kiinni 
ja vähä vähältä pääsin ujuttamaan 
myös kehoni lähemmäksi ristikkoa. 
Jotkut iranilaiset antoivat minulle 
tilaa ja pääsin ristikon viereen ker-
tomaan terveiseni. Sitä tunnetta ei 
voi kuvailla, kun koskettaa ristikkoa 
ja on imaamin lähellä. Silloin ei ole 
muita kuin sinä, imaami ja Allah. 
Muut ihmiset katoavat hetkeksi. 
Tunne on vapauttava, rauhaisa ja 
hyvin antoisa. Se pitää kokea itse.

Kuten sanoin poispääsy ristikon 
luota oli vaikeata minullekin. Ensin 
autoin erästä lasta pääsemään suu- 
telemaan ristikkoa. Lähdin pois 
kammiosta ja aloin rukoilla kohti 
Mekkaa.

Matkalla ulos kuulin jossain luet-
tavan pyyntörukouksia (dua) tai 
resitoitavan Koraania. Voi kuinka 
kauniilta se kuulostikaan. Siltikin 
sydämessäni oli surua ja kaipuu-
ta, kun jouduin lähtemään tästä 
pyhätöstä vaikka vähäksikin aikaa. 
Otin kenkäni, menin ulos ja lähdin 
kävelemään takaisin hotellille. Kai-
puu vain kasvoi ikävän myötä. Mi-
nun oli ikävä takaisin haramiin kuin 
lapsella, joka joutuu lähtemään 
vastoin tahtoaan vanhempiensa 
luota.

Teksti ja kuvat: 
Abdulsalam Puukko
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P
yhättö koostuu viidestä 
sisäpihasta (sahn), Gow-
harshad-moskeijasta, 
Razavin Islamilaisen 
tieteen yliopistosta, 
museoista, keskuskir-

jastosta, toimistoista, sairaalasta ja 
niin sisällä kuin ulkona tehtävälle 
rituaalipesulle varatusta paikasta. 
Pyhätön kokonaispinta-ala on 267 
079 neliömetriä.

Imam Rezan (rh) hautakammio 
löytyy kultaisen kupolin alta ja 
sen ympärillä on monia erinimis-
iä eteisiä (riwaq). Haramissa on 
21 eteistä, joista mainitsemisen 
arvoisia ovat historiallinen ja su-
uri Dar-al-Siyade. Sen rakennutti 
Gowharshad, mainekas Timuri-
hallitsijan vaimo. Sen pituus on 
32,86 metriä ja korkeus on 20,87 
metriä. Tämän eteisen eteläisellä 
osalla sijaitsee hopeinen ikkuna, 
jonka takaa pystyy näkemään 
pyhän imaami Rezan hautakam-
mion. Juuri tämä on erityinen paik- 
ka pyyntörukouksille, jos on on-
neton tai sairas. Eteisen lattia on 
rakennettu marmorista ja lattialis-
tat ovat koristeltuja erivärisin mo-
saiikkitiilin aina 1,80 metriin asti ja 
myös eteisen katto on koristeltu 
kauttaaltaan peileillä.
Gowharshad on rakennuttanut 
myös toisen eteisen nimeltä Dar-
al-Huffaz. Tässä eteisessä järjes-
tetään yleensä erikoisohjelmaa, 
kuten Pyhän Koraanin resitoimista 
ja erikoissaarnoja. Naiset pääsevät 
pyhän Imamin pyhättöön Ha-
tam Khani Dome - ja Dar-al-Faiz 
-eteisen kautta.
Haram kätkee sisäänsä myös yh-
den Iranin vanhimmista moskei-
joista, Gowharshad-moskeijan ja 
Allameh Shaikh Baha´in haudan.

Hautakammio
Haramissa on ollut monia hau-
takammioita, jotka on jouduttu 
uusimaan. Ensimmäinen hau-
takammio oli tehty puusta ja sen 
kehyksiin oli käytetty rautaa, kul-
taa ja hopeaa. Tämän hautakam-
mion teki Nader Shahin pojanpoi-
ka Shahrokh. 
Fath Ali Shah rakennutti hau-
takammiosta teräksisen ja se oli 4 
m pitkä, 3 m leveä ja 2 m korkea. 
Se sijaitsee toisen hautakammion 
päällä.  Sen katto oli koristeltu 
jalokivillä. Tämä hautakammio 
vietiin 1380 A.H Astan Quds Raza-
vi keskusmuseoon.
Haj Mohammad Taqi Zofan-e-Es-
fahani käytti hautakammion teke-
miseen puuta ja terästä. Se vuorat-
tiin kullalla ja hopealla ja koristeltiin 
arvokkailla jalokivillä. Tämä hau-
takammio on se nykyisin paikalla 
oleva hautakammio, johon pyhiin-
vaeltajat menevät ja yrittävät saa-
da kädensijaa ristikosta tervehtiäk-

seen pyhää imaamia. 
Hautauskammio eli zariah on nyky-
isin 4,78 m pitkä, 3,73 m leveä ja 
3,96 m korkea. Kammion sisäpuoli 
on koristeltu Koraanin jakeilla ja Al-
lahin nimillä. Sieltä löytyy myös 14 
kaarta, joiden päällä on 18 ellipsis-
esti kuperaa kultaista laattaa. Näi-
hin laattoihin ovat perinnekertojat 
kirjoittaneet Thulth-kertomuksen. 
Hautakammio ylemmässä osassa 
on myös laattoja, joihin on kir-
joitettu Allahin ja 14 masoomen 
(Profeetta Mohammadin synnitön 
Talon Väki) nimet. Hautakammion 
muurit ovat marmorin peitossa ai-
na 20 cm:iin asti ja siitä ylöspäin se 
on päällystetty 93 cm:n korkeudel-
ta Sultan Sanjar -tiilellä, mikä on 
erittäin hienoa ja arvokasta. Näissä 
tiilissä on myös Koraanin jakeita ja 
14 synnittömän sanontoja.

Teksti ja kuva 
Abdulsalam Puukko

Imam Rezan pyhättö ja
sen rakennukset

kuLtaInen porttI, pyhätön pääsIsäänkäyntI.
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URI on voittoa tavoittele-
maton järjestö, jonka tarkoi-
tuksena on edistää kestävää 
päivittäistä uskontojen välis-
tä yhteistyötä uskonnollisesti 
perustellun väkivallan lopet-
tamiseksi ja luoda rauhan, 
oikeudenmukaisuuden ja so-
vittelun kulttuuri maailmalle 
ja sen ihmisille

URI (United Religions Initiative), 
maailman suurin ruohonjuuritason 
rauhanjärjestö, piti Globaalin neu-
voston kokouksen Mayapoorissa 
Intiassa viime vuoden lopulla. Ko-
koukseen osallistui 44 eri maasta 
noin 300 osanottajaa, jotka edus-

tivat yli 70 eri uskontoa.  Suomes-
ta tähän kokoukseen osallistuivat 
Janne Karimäki ja Paula Bah-
manpour, jotka edustivat Helsin-
gin Uskontojen Foorumia.

Eläkkeelle jäätyään 27 vuotta Cali-
fornian piispana toiminut William 
Swing, 72, halusi toteuttaa unel-
mansa maailman laajuisesta jär-
jestöstä. Järjestöön voisivat kaikki 
ihmiset uskonnostaan ja elämän-
katsomuksestaan riippumatta sa-
maistua ja tehdä yhdessä töitä us-
konnollisesti perustellun väkivallan 
lopettamiseksi sekä työskennellä 
suvaitsevaisuuden, rauhan, sopui-
san rinnakkaiselon ja paremman 
elämän puolesta. Kun YK vuonna 
1993 valmisteli suurta seremoniaa 

juhliakseen Los Angelissa 50-vuo-
tista taivaltaan rauhan puolesta, 
pyysi se piispa Swingiä pitämään 
seremoniassa jumalanpalveluksen, 
johon eri uskontojen edustajat 
voisivat osallistua. Tämän myötä 
Swingin mieleen jäi itämään ajatus 
siitä, mitä uskonnot voisivat tehdä 
rauhan puolesta. Hän alkoi suun-
nitella järjestöä, jossa eri uskon-
tokuntiin ja elämänkatsomuksiin 
kuuluvat ihmiset yhteiskunnan eri 
saroilta voisivat tehdä yhdessä työ-
tä rauhan ja oikeudenmukaisuu-
den puolesta. URI:n perustuskirja 
allekirjoitettiin vuonna 2000 neljä 
vuotta ensimmäisen kansainväli-
sen tapaamisen jälkeen.

Piispa Swing korostaa, että URI ei 

Uskonnot rauhan asialla
urI:n GLobaaLIn neuvoston kokous keräsI osaLLIstujIa jokaIseLta mantereeLta. kuvassa eurooppaLaIsIa osanottajIa.
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ole uskonto vaan siltojen rakenta-
ja niiden välillä. Hän huomauttaa, 
että tänä päivänä uskonnot eivät 
enää voi ajaa vain omaa etuaan.

URI-Eurooppa
URI rantautui Eurooppaan loka-
kuussa 1997 Antwerpenissä, jossa 
ensimmäinen kokous pidettiin. Vi-
rallisesti URI järjestäytyi Euroopas-
sa vuonna 2002, jolloin se esiteltiin 
EU-komissiossa Brysselissä. Belgia-
lainen Patrick Hanjoul on katoli-
nen pappi ja URI:n Euroopan koor-
dinaattori. URI-Europe on viralli-
sesti rekisteröity Belgian lainsää-
dännön mukaan kansainvälisesti 
tunnustettuna hyväntekeväisyys-
järjestönä. Hanjoul on myös URI:
n suurimman piirin vetäjä. Belgia-
laisella Movement without a name 
-järjestöllä on yli 200 000 jäsentä 
ja se on järjestänyt hyvin mitta-
via rauhantapahtumia, dialogeja 
ja konferensseja. 

”URI:n vah-
vuus pii-
lee nimen-
omaan sen 
ruohonjuu-
ritason toi-
minnassa, 
jonka on ol-
tava näky-
vää ja käsin-
kosketelta-
vaa. Samal-
la ideoiden, 
päätösten ja 
toiminnan 
on lähdettä-
vä alhaalta ylöspäin”, sanoo Patrick 
Hanjoul. Hänen mielestä Euroo-
pan URI:n menestyksestä kertoo 
se, että se on pysynyt vahvana ja 
aktiivisena ja yhä kasvavana vaik-
ka sillä ei ole virallista rahoitusta, 
ainoastaan sen jäsenten intohimo 
ja energia uurastaa rauhan ja su-
vaitsevaisuuden puolesta.

”Ennen syyskuun 11. tapahtumia 
harvat ihmiset tiesivät uskontojen-
välisestä vuoropuhelusta, kun taas 
nyt monet, etenkin kristityt ja mus-
limit, ovat kiinnostuneita siitä ja 
tiedostavat sen tärkeyden” , kertoo 
Hanjoul ja jatkaa: ”Etenkin musli-
meihin kohdistuva negatiivisuus 
pystytään voittamaan parhaiten 
ihmisten kohdatessa henkilökoh-
taisella tasolla. Vuoropuhelu an-
taa turvalliset puitteet luottamuk-
sen ja ystävyyden synnylle. Myös 
intellektuellia keskustelua tarvi-
taan, mutta se ei ole prioriteetti-
na.” Hanjoul uskoo Euroopan URI:
n kasvavan tulevaisuudessa uusien 
piirien perustamisen myötä myös 
sellaisissa maissa, joissa toimintaa 
ei vielä ole. 

Ponnisteluissaan tuoda eri uskon-
not yhteen hyvän rakentamiseksi, 
rauhan saavuttamiseksi ja uskon-
toon perustuvan vihan lopettami-
seksi URI kohtaa vaikeita haasteita, 

sillä ennakkoluuloilla ja tietämät-
tömyydellä on usein syvät juuret. 
URI:n ehdottomana vahvuutena 
on pidettävä sen ruohonjuurita-
son toimintaa, sillä juuri paikallisen 
yhteisön edustajat ovat niitä, jotka 
voivat ratkoa ongelmatilanteet ja 
rakentaa kestäviä suhteita yhtei-
sen hyvän saavuttamiseksi. Kuten 
piispa Kari Mäkinen totesi Suo-
miAreenassa Porissa viime vuon-
na: ”Todellinen dialogi ei tapahdu 
periaatteellisella tasolla uskontojen 
kesken, vaan se tapahtuu ihmisten 
kesken, jotka edustavat erilaisia us-
kontoja ja kulttuureita. Olennaisin 
tapahtuu sillä tasolla, kun ihminen 
kohtaa ihmisen.”

Paula Bahmanpour
patrIck hanjouL uskoo, että uskon-
tojen väLIset suhteet muuttuvat askeL 
kerraLLaan

urI:n presIdenttI pIIspa WILLIam sWIn-
GIn haLuaa Luoda sovun uskontojen 
väLILLe, jotta myös kansakunnat voI-
vat eLää rauhassa.

kokouksessaan mayapoo-
rIssa urI paLkItsI edeLLIsen 
johtokunnan jäsenet kun-
nIamerkeILLä. myös heIdI 
rautIonmaa paLkIttIIn urI:
n muIstoLaataLLa pItkäaI-
kaIsesta työstään rauhan 
puoLesta ja uskontojen vä-
LIsen dIaLoGIn edIstämIsestä. 
rautIonmaa on heLsInGIn 
uskontojen FoorumIn pe-
rustajajäsen ja urI:n suo-
men koordInaattorI. 

United Religions 
Initiative (URI)

perustettu vuonna 2000 
San Fransiscossa, Kaliforniassa
koostuu 400:sta yhteistyö- 
piiristä yli 70:ssä maassa
edustaa yli 100:aa eri uskontoa 
sai vuonna 2007 neuvonanta-
jan roolin YK:n talous- ja sosiaa-
likomiteassa (Ecosoc)
www.uri.org

•

•

•
•

•
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P
rofeetta Mohamma-
din (roh) tyttären Fa-
tima Zahran (rh) ansio-
kas käytös toimii hyvä-
nä esimerkkinä musli-
minaisille siitä, kuinka 

voimme noudattaa jaloja tapoja. 
Hän toimi täydellisenä esimerkki-
nä siitä, kuinka tyttären, vaimon 
ja äidin olisi toimittava, jotta tä-
mä säilyttäisi säädyllisyytensä ja 
puhtaan luonteensa. Esimerkillään 
hän antoi meille ohjeita saavut-
taaksemme hyveellisen elämän ja 
mahdollisuuden päästä paratiisiin 
tuomiopäivän jälkeen. Uskonnolli-
sen työnsä lisäksi hän kasvatti lap-
siaan rakkaudella, kunnioituksel-
la ja arvostuksella. Niinpä meidän 

jokaisen tulee kasvattaa ja koh-
della lapsiamme sekä lähimmäi-
simme erityisellä kunnioituksella, 
kasvattaa heitä uskomaan Allahiin 
ja tottelevaisuuteen. Meidän tulee 
omalla toiminnallamme antaa esi-
merkki hyvästä käytöksestä ja teh-
dä töitä Allahin tiellä. Fatima Zahra 
osoitti meille myös musliminaisen 
roolin sosiaalisissa suhteissa, joiden 
rajoina ovat uskonnollisuus ja hy-
ve. Hänen elämänsä vahvistaa, et-
tä islam ei poista naisten oikeutta 
hankkia tieteellistä, kulttuurillista 
eikä kirjallisuuden tuntemusta.
Äidiksi tultuaan aviovaimo saa-
vuttaa erityisen kunnia-aseman 
islamissa. Sekä Koraani että Pro-
feetta Mohammadin perimätiedot 

korostavat äitiyden kunnioitusta: 
”Pitäkää kunniassa Jumalaa, jonka 
nimessä toinen toiseltanne anot-
te ja vaaditte; myös kunnioittakaa 
verisiteitä (niitä kohtuja, jotka ovat 
kantaneet teidät). Katso, Jumala 
valvoo ja vartioi teidän elämään-
ne.” (Koraani 4:1).  Fatima Zahra sai 
neljä lasta. Hänen poikansa Has-
san ja Hussein ovat shiamuslimei-
den toinen ja kolmas imaamait. 
Poikiensa lisäksi hän kasvatti rak-
kaudella kaksi tytärtä Zainabin ja 
Umm Kulthumin.

Kunnioita äitiäsi
Perimätiedon mukaan eräs mies 
kysyi Profeetalta, kuka parhaiten 
ansaitsisi hänen ystävyytensä. Pro-

Fatima Zahra (rauha hänelle) 
esikuva musliminaiselle
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feetta vastasi tähän: ” äitisi”. Mies 
kysyi uudelleen: ”Entä kuka muu 
kuin äitini?” Profeetta vastasi: ”äi-
tisi”. ”Entä kuka hänen lisäkseen?” 
Profeetta vastasi: ”Isäsi”. Kolme ker-
taa Profeetta mainitsi äidin ennen 
isää ihmisenä, joka parhaiten an-
saitsee parhaan ystävyyden ja hy-
vän kohtelun. Profeetta Moham-
madin tiedetään sanoneen myös: 
”Paratiisi on äidin jalkojen juures-
sa”. 

Islamissa lempeys vanhempia koh-
taan on arvojärjestyksessä seuraa-
vana Jumalan palvelemisen jäl-
keen. ”Olemme myös määränneet 
ihmisen pitämään huolta vanhem-
mistaan; hänen äitinsä on kanta-
nut häntä äärimmäiseen uupu-
mukseen saakka.” (Koraani 31:14). 
Koraanissa on myös erityinen suo-
situs, joka koskee äitien hyvää koh-
telua: ”Ja Herrasi on määrännyt, et-
tä palvelette yksin Häntä ja teidän 
tulee tehdä hyvää vanhemmillen-
ne…” (Koraani 17:23).

Äiti kasvattajana
Äidin kunnioitettu rooli tuo täl-
le mukanaan suuren vastuun, 
vastuun lapsien kasvattamisesta 
uskonnollisiksi ja vanhempiaan 

kuunteleviksi vas-
tuullisiksi aikuisiksi. 
Tämä ei ole help-
po tehtävä, vaikka 
se aluksi voikin siltä 
tuntua. 
Täällä lännessä 
meillä äideillä on 
ehkä suurempi työ 
kuin niissä maissa, 
joissa uskonnolli-
suus toteutuu lap-
sen arkipäivässä 
myös kodin ulko-
puolella. Länsimais-
sa lapsi on alttiina 
monille käyttäyty-
miseensä vaikutta-
ville asioille, joista 
osa johtaa lapset 

hyviin ja osa huonoi-
hin käytöstapoihin. Kun lapsi oppii 
jo kotona, mikä on oikein ja mikä 
väärin, pystyy hän vastustamaan 
huonoja vaikutteita ja pysymään 
kaidalla tiellä. Äiteinä meidän tulee 
rakastaa lapsiamme kuten Fatima 
Zahra, opettaa heitä kuten Fati-
ma Zahra lapsiaan opetti ja kun-
nioittaa lapsiamme kuten Fatima 
kunnioitti. Meidän tulee muistaa, 
ettemme omista lapsiamme, vaan 
he ovat Allahin omia ja meille on 
annettu vastuu pitää heistä huolta 
ja kasvattaa heistä Allahin palveli-
joita. Lapset, elämämme eliksiirit, 
ovat ajattelevia, itsellisiä henkilöitä, 
joita tulee kohdella aikuisten lailla. 
Insha Allah, jos Allah suo, tulevat 
he joskus pitämään meistä huolta 
ja kunnioittamaan meitä toivotul-
la tavalla.

Laura Al-Hello

Profeetta
Mohammad
(rauha olkoon hänelle)

Profeetta Mohammadin (roh) 
vaimo Khadijeh oli arvostettu ja 
varakas mekkalainen kauppias. 
Hän oli leskinainen, joka palkka-
si miehiä huolehtimaan kauppa-
karavaaneistaan. Hän oli kuullut 
Mohammadin hyvästä mainees-
ta ja palkkasi hänet vastaamaan 
karavaanistaan. Khadijeh kiin-
tyi Mohammadin rehellisyyteen 
ja tunnollisuuteen ja kosi häntä. 
Khadijeh oli 15 vuotta vanhempi 
kuin Mohammad. Heidän avio-
liitostaan tuli onnellinen ja heille 
syntyi yksi poika, joka tosin kuoli 
jo vauvana, ja neljä tytärtä.
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Lokakuussa 2008 järjestettiin 
maassamme kunnallisvaalit. 
Helsingin alueelta valtuus-
toon pyrki kuusi muslimieh-
dokasta. Maassamme arvi-
oidaan olevan noin 40000-
45000 muslimia, joista val-
taosa oli äänioikeutettuja 
näissä kunnallisvaaleissa. 
Helsingin äänioikeutettujen 
muslimien määrää on vaikea 
arvioida.

Helsingin alueella yksi ehdokas, 
Zahra Abdulla, saavutti valtuus-
topaikan muiden muslimiehdok-
kaiden jäädessä kauas tarvittavista 
äänimääristä.

Seuraavassa helsinkiläisten 
muslimien äänimäärät:

Zahra Abdulla, Vihreät 2538
Pia Jardi, SDP/SIT 338
Abdullah Tammi,SIP YL 139
Yakup Yilmaz, E996 113
Sauli Ingman, SIP/YL 24
Britt-Marie Valo, STP 24

Yhteensä nämä ehdokkaat kerä-
sivät 3176 ääntä.

Zahra Abdulla ei saanut ääniään 
niinkään muslimiehdokkaana vaan 
ajamiensa asioiden ja oman tun-
nettavuutensa perusteella sekä 
edustamansa puolueen profiloi-
tuna ehdokkaana.

Ehdokkaita
yhdistävät tekijät
Muslimiehdokkaita yhdistää aino-
astaan islam uskontona, sillä kuten 

Helsingin muslimiväestökin on 
heterogeenista, taustaltaan hyvin-
voivasta menestyjästä pahoin-
voivaan syrjäytyneeseen, niin yllä-
mainitut ehdokkaat itsekään eivät 
ajaneet täsmälleen yhdenmukai-
sia asioita. Eräiden ehdokkaiden 
ainoana lähtökohtana eivät olleet 
vain islam tai esimerkiksi Sharian 
toteuttamisvaateet, vaan ehdok-
kaiden painottamat asiat vaihteli-
vat suuresti.

Kuten Suomen väestö on taustal-
taan ja elintasoltaan jakautunutta, 
niin ovat myös helsinkiläiset mus-
limit jakautuneet eri syistä taustal-
taan eritasoisesti; jakautumisen syi- 
nä ovat muun muassa koulutus tai 
sen puute, työllisyys, työttömyys, 
suomalaisen yhteiskunnan tunte-
mus, ikä, henkinen tai fyysinen ter-
veys, asumismuodot, lasten luku-
määrä. Helsinkiläisistä muslimeista 
löytyy yrittäjiä, akateemisesti kou-
lutettuja, naisia ja miehiä.

En usko, että pelkästään isla-
min asioihin perustuva puolue 
menestyy maassamme, sillä sen 
kannatuspohja ei riitä. Sitä voisi ver-
rata niin sanottuihin yhden asian 
liikkeisiin: hetken ne menestyvät, 
mutta sitten puolue hiipuu kan-
nattajakunnan liikkuessa muualle. 
Tästä olkoon esimerkkeinä muun 
muassa Eläkeläisten Puolue tai Kir-
java Puolue.

Muslimien
vaalistrategia 
Millä perusteilla sitten saataisiin 
kuntiemme tai maamme päättä-
viin elimiin muslimiedustajia?
Itse näkisin ainoana mahdollisuu-

tena olevan muslimeille keskeisten 
asioiden, kuten terveydenhoito- 
ja ennen kaikkea hautausmaa-
asioiden ajamisen, kuten myös 
tärkeiden asumis- ja työllistymis- 
sekä kotouttamisasioiden esiin 
nostamisen etenkin näin taloudel-
lisen taantuman, jopa laman uha-
tessa.
Vaalien välivuosina kannatta-
miemme perusasioiden tulee olla 
riittävästi esillä siten, että mahdol-
lisimman suuri osa muustakin kan-
sasta huomaisi niiden olevan myös 
heille hyödyllisiä asioita, kuten ter-
veydenhoito ja kohtuulliset asumis- 
kustannukset sekä työllisyys.

Perussuomalaiset menestyivät saa-
dessaan ääniä kaikista yhteiskun-
taluokista ja siinä strategiassa on 
muslimienkin mahdollisuus, 
lähestytään kaikkia ihmis-
iä ihmisinä. Erona Perus-
suomalaisiin muslimien 
tulisi mielestäni ko-
rostaa suvaitsevai- 
suutta, islamin 
”pehmeitä arvo-
ja” ja osoittaa 
ihmisille islamin 
olevan juuri se 
Rauhan Uskonto, 
jota se oikeasti 
onkin.

Me emme saa 
kuulostaa fa-
naattisilta vaa-
tiessamme 
ja ajaes-
samme omia, 
lain meille 
suomia 
oikeuksiam-

Kunnallisvaaleista
ja muslimeista



Salam                29

me, vaan meidän on voitava pe-
rustella asiat päättäväisesti ja jo-
hdonmukaisesti, mutta kuitenkin 
leppoisasti.

Meidän on pidettävä yllämaini-
tut, meille tärkeät yhteiskunnalli-
set suuret 

perusasiat paremmin näkyvillä, 
kuin ne pienemmät asiat, jotka 
yhteisömme hoitaa itse politiikan 
ulkopuolella. 

Meidän on lähestyttävä kansaa ta-
vallaan tunnustuksettomina, sillä 
eiväthän muidenkaan puolueiden 
edustajat mainosta omaa vakau-

mustaan.

Muistakaamme, että 
meitä muslimeita on 
yhtä moneen sosiaa-
liryhmään kuin muita-
kin Helsingin kansalai-
sia. seuraavissa vaaleis-

sa meidän tulee ehdot-
tomasti tehdä selväksi 

ne keskeisimmät perusa-
siat, joita jokainen muslim-
iehdokas voi ajaa ja joista 
koko yhteiskunta hyötyy. 

Juhani Valo

zahra abduLLa,
vIhreät, saI kunnaLLIsvaa-
LeIssa 2538 ääntä.

Profeetta
Mohammad
(rauha olkoon hänelle)

Profeetta Mohammadilla (roh) oli 
tapana vetäytyä Mekan lähellä 
olevalle Hera-vuorelle mietiske-
lemään ja pohtimaan maailman-
kaikkeutta. Eräänä päivänä hänen 
ollessaan noin 40-vuotias, ilmes-
tysenkeli Gaabriel ilmestyi hänelle 
ja ilmoitti ensimmäiset Koraanin 
jakeet.  Kun Mohammadista tuli 
profeetta, hänen vaimonsa Kha-
dijeh antoi hänelle kaiken tuken-
sa. Hän oli ensimmäinen, joka us-
koi Mohammadin profetiuteen ja 
kääntyi muslimiksi. 
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Perjantairukous
Perjantai on muslimien pyhäpäivä. 
Päivittäisiä viittä rukoustaan varten 
he voivat rullata rukousmattonsa 
auki kotona, työpaikalla tai vaikka-
pa puistossa, mutta perjantaisin he 
kiiruhtavat keskipäivän rukoukseen 
moskeijaan. Työnteko ei toki ole 
kiellettyä muslimeilta perjantaina, 
mutta perjantairukoukseen osal-
listuminen on pakollista tai ainakin 
vahvasti suositeltavaa. 

perjantaIrukous heLsInGIn LaajasaLossa.
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Rukouskutsun kiiriessä moskeijassa 
rukoilijat nousevat asettuakseen 
suoriin riveihin. Miehet asettuvat 
toiselle ja naiset toiselle puolelle 
salia, joka on jaettu kahtia verholla. 
Resalat Islamilaisen Yhdyskunnan 
imaami Hassan Fathollahpoor 
aloittaa saarnansa lukemalla Py-
hän Koraanin jakeita. Saarnat ovat 
keskeinen osa perjantairukous-
ta. Niitä on kaksi ja niistä toisessa 
imaami käsittelee muslimiyhteisöä 
koskevia tärkeitä ajankohtaisia yh-
teiskunnallisia tai poliittisia aiheita. 
Toinen saarna puolestaan käsitte-
lee aina jotain uskonopillista tee-
maa. Tämän perjantain saarnas-
saan imaami muistuttaa uskovia 
äidin asemasta ja kunnioittami-
sesta. Saarnan jälkeen imaami siir-
tyy johtamaan perjantairukouksen 
toista osuutta, rituaalirukousta.

Mekkaan, islamin pyhään kaupun-
kiin, päin kääntyneet rukoilijat sei-
sovat imaamin takana päät taivu-
tettuina. Samaan aikaan, samaan 
suuntaan, siinä seisovat vieritys-
ten nuoret ja vanhat, insinöörit ja 
siivoojat, vaalea- ja tummaihoiset, 
maahanmuuttajat ja islamiin pa-
lanneet, rukoillen samoilla arabi-
ankielisillä sanoilla ja kumartaen 
yhdessä Jumalansa edessä. Har-
tauden, tasavertaisuuden ja yh-

teenkuuluvuuden tunteen voi ais-
tia helposti. 

Rukous on olennainen osa musli-
mien jokapäiväistä elämää. Se on 
yksi islamin peruspilareista ja us-
konnonharjoittamisen muodoista 
aivan kuten paasto ja almujen an-
taminen. Perjantairukouksella on 
ollut tärkeä merkitys muslimiyh-
teisölle jo islamin alkupäivistä läh-
tien. Tämä rukous suo muslimeille 
mahdollisuuden tavata uskonvel-
jiään, vaihtaa kuulumisia ja kes-
kustella tärkeistä omaa yhteisöä 
koskevista asioista. 

Viimein rukous loppuu ja rukoili-
jat kättelevät toisiaan ja toivotta-
vat Jumalan siunausta ja hyväk-
syntää tehdylle rukoukselle. Rivit 
hajoavat ja iloinen puheensorina 
täyttää salin. Lapset juoksentele-
vat ja joku tuo keittiöstä höyryä-
vän kuumaa teetä ja pikkuleipiä.  
Jonkin ajan kuluttua imaami siirtyy 
ovensuuhun ja hyvästelee yksitel-
len rukoilijat, joilla on kiire jatkaa 
päivän muita askareita. Pikkuhiljaa 
sali tyhjenee ja vain nuori poika jää 
imuroimaan keksin muruja tyhjän 
salin pehmeältä matolta.

Paula Bahmanpour

Profeetta
Mohammad
(rauha olkoon hänelle)

Profeetta Mohammad (roh) ei 
julistanut uskoaan julkisesti kol-
meen vuoteen, vaikka tieto sii-
tä olikin levinnyt mekkalaisten 
keskuuteen. Hänen sanoman-
sa horjutti vanhoja perinteitä ja 
yhteiskuntajärjestelmää ja tämä 
synnytti ärtymystä etenkin Me-
kan ylhäisön keskuudessa.  Mo-
hammad kohtasi paljon vastus-
tusta, sillä mekkalaisten oli vaikea 
luopua esi-isiltään perimistään 
jumalista. Muslimeja pilkattiin ja 
heille naurettiin, heitä heiteltiin 
kivillä ja heidän päällensä syljet-
tiin. Monet, etenkin orjat, jotka 
kääntyivät islamin uskoon, kärsi-
vät suunnattomista kidutuksista 
isäntiensä taholta ja lopulta kuo-
livat. Painostuksesta ja vaikeuksis-
ta huolimatta muslimien määrä 
kasvoi jatkuvasti.  Kun muslimi-
en olot kävivät sietämättömiksi, 
Mohammad lähetti joukon mus-
limeja turvaan Abessinian kris-
tityin kuninkaan Neguksen luo, 
koska hän oli kuuluisa oikeuden-
mukaisuudestaan ja suvaitsevai-
suudestaan.  Ylhäiset mekkalaiset 
lähettivät oman valtuuskuntansa 
kuningas Neguksen puheille ja 
vaativat tätä palauttamaan mus-
limit kotikaupunkiinsa.  Kuningas 
kuuunteli kuitenkin, mitä musli-
meilla oli sanottavanaan ja oli sy-
västi vaikuttunut siitä kunnioituk-
sesta, jota Jeesukselle osoitetaan 
islamissa. Hän myönsi muslimeille 
vapauden asua ja harjoittaa omaa 
uskontoaan maassaan.

hassan FathoLLahpoor on opIskeLLut ImaamIksI QomIn teoLoGIsessa kouLussa.



32                Salam        

U
skosta puhumi-
nen ei ole enää 
puhumista myy-
teistä, se ei ole 
taantumuksellis-
ta, eikä myöskään 

takapajuisten ihmisten puhet-
ta, kuten materialisteilla oli ta-
pana sanoa. He ovat huoman-
neet, kuinka paljon heidän on 
lainattava uskonnon korkeita 
arvoja ja periaatteita. Heidän 
teorioissaan ihminen koostuu 
pelkästään lihasta, luusta ja ve-
restä. Näin he yrittivät tehdä 
ihmisestä ihmisen, joka on lä-
hellä konetta. Nämä ajatukset 
epäilemättä häviävät ihmisen 
dualististen olemuksen edes-
sä, koska ei voida vain ottaa 
toista olemusta huomioon ja 
jättää toista huomioimatta. Ih-
misen ensimmäinen olemus 
on materiaalinen, toinen hen-
kinen. 

Allah puhuu Pyhässä Koraa-
nissa uskosta hyvien ihmisten 
asiana. Heidän, jotka halua-
vat tavata Jumalansa ja voit-
taa taivaallisen elämän. Koraa-
ni puhuu myös uskosta yh-
teiskunnan ja yhtenäisyyden 
asiana, sillä yhteiskunnilla on 
tärkeä rooli omiensa kehityk-
sessä. Koraani on kuvannut 
uskon olevan korkean arvon 
ja toimivan hyvänä työkaluna 
yhteiskunnan rakentamisessa. 
Tätä on oikea usko, joka ei ra-
joita ihmistä materiaaleihin ei-
kä ole pelkästään puhetta pa-
han päivän varalle. Usko kehit-
tää ihmisen ajattelua, käytöstä, 
suhteita sekä järjestelmiä. Usko 

on ollut yksi tärkeimmistä sa-
laisuuksista yhteiskuntien ku-
koistuksissa. 

Kun puhutaan uskosta ja us-
kottomuudesta, palkitsemises-
ta ja rankaisemisesta, tarkoituk-
sena ei ole puuduttaa henkeä 
lupauksien ja toiveiden avulla, 
eikä terrorisoida henkeä suu-
ren tulen tai pimeyden uhalla, 
joka odottaa ihmistä tuomio-
päivänä. Tarkoituksena on ku-
vailla elämän tasapainoa koko-
naisuudessaan, jossa yksilö ja 
yhteiskunta ovat tärkeinä ele-
mentteinä mukana. 

Uskon mitta 
Todellisuudessa uskomme Al-
lahiin, Hänen Enkeleihinsä, Hä-
nen Kirjoihinsa ja Hänen Pro-
feettoihinsa (Aatamista (rh) 
aina viimeiseen Profeettaan 
Mohammadiin (roh)). Tämä 
on uskonnon huippu. Musli-
mien täytyy pitää uskoa mit-
takaavana, jossa toinen voi 
olla erikoisempi tai parempi 
toista vain, jos hänen uskon-
sa on toista vahvempi. Muut 
asiat ovat mitättömiä. Usko ei 
ole tunnusmerkki, vaan se on 
käyttäytymistä, kohteliaisuut-
ta, moraalisuutta ja uskonnon 
harjoittamista, joka nähdään 
elävänä hyvän, uskonnollisen 
ihmisen käytöksessä. Uskova 
on erittäin tarkka siinä, että 
hän pystyy tunnistamaan pa-
han, jolloin hän välttää sitä. 
Hän on myös erittäin tarkka 
erottamaan hyvän ja ryhty-
mään siihen. 

Usko ja yhteiskunta
Jokainen ajatteleva ihminen 
tietää, että uskolla on todel-
linen rooli yksilössä ja yhteis-
kunnassa. 

Jos tarkkaillaan sellaisia yhteis-
kuntia, joissa on päästy suu-
riin materiaalisiin saavutuk-
siin esimerkiksi lääketieteen-, 
teollisuuden- ja tietoliikenteen 
aloilla, huomataan, että tämä 
kehittyminen ei ole edistänyt 
hengellistä elämää. Islam ar-
vostaa kehittymistä kaikilla elä-
män aloilla, mutta ei hyväksy 
kehitystä, jossa ei huomioida 
ihmisen hengellistä olemusta. 
Sellaisten yhteiskuntien, jotka 
eivät arvosta ihmisen hengel-
listä olemusta, jäsenillä voi olla 
epäilyn ja epävakaisuuden tun-
ne sekä pelko tulevaisuudesta.  

Usko ja yksilö
Kuten edellä on mainittu, usko 
ei ole pelkkä symboli, vaan se 
on toteamus kielellä, tunnus-
tus sydämellä ja heijastus käy-
töksessä. Tietämys yksinään 
ei riitä, sillä joku saattaa tietää 
totuuden, muttei kuitenkaan 
usko siihen. On erittäin tärkeää 
ylläpitää tietämystä niin, että 
tämä tietämys heijastuu todel-
lisuuteen ja näkyvään käytök-
seen. Usko ei ole pelkästään 
ulkoista tekemistä, koska teke-
minen voi olla tekopyhää ja te-
kopyhä ihminen tekee uskon-
non puolesta asioita, vaikka ei 
usko niihin.
Profeetta Mohammad (roh) 
on sanonut, että usko ja te-
ko ovat toisensa partnereita, 

Usko ja sen heijastuminen 
käyttäytymiseen
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Allah ei hyväksy pelkästään toi-
sen toteuttamista, vaan molempia 
on harjoitettava yhdessä. Pyhältä 
imaami Alilta (rh) on kysytty, mitä 
usko on: “Usko on tietämys sydä-
messä, tunnustus kielellä ja teke-
minen käytännön pilareilla”. Tässä 
hän on todennut puheen ja te-
on yksisuuntaisuuden ja siksi hän 
hylkäsi uskon pelkästään kielellä 
ja sydämellä toteamisen uskon-
non pinnallisena ymmärtämykse-
nä. Usko ei ole elävä, ellei uskova 
yksilö tottele Allahia ja suorita vel-
vollisuuksiaan ja vältä syntiä. Kaikki 
tämä tapahtuu ajattelussa, käytök-
sessä ja toiminnassa. 

Voidaan sanoa, että usko on täy-
dellisen elämän ohje. Se ei siis ole 
pelkästään aikomusta sydämessä 
tai sanaa kielellä ilman positiivisia 
ja hedelmällisiä tekoja. Kaiken tulisi 
toimia yhdessä. Meidän tulisi kui-
tenkin ymmärtää yksi totuus; usko 
ei ole materiaalista, jonka tuntoais-
tit pystyvät tunnistamaan, vaan se 
on totuus, joka kyetään ymmärtä-
mään älyllisesti. Hyvät uskon he-
delmät esiintyvät puhtaina tun-
teina ja korkeana moraalina sekä 
suorana käytöksenä.  
Saavuttaaksemme nämä hedel-
mät, meidän tulisi alistua Allahille 
ja Hänen päätöksiinsä täydellisesti. 
Oikea uskovainen on se, joka luot-
taa Allahiin ja Hänen viisauteensa 
sekä vastaanottaa kaikki, mitä tu-
lee Häneltä iloisin sydämin. Tämä 
on uskon korkein aste, Profeetto-
jen uskon tunnusmerkki.

Meidän tulisi myös rakastaa heitä, 
joita Allah suosii ja välttää asioita 
ja ihmisiä, jotka ovat pahoja. Kun 
ihminen rakastaa sitä, minkä Al-
lah rakastaa ja hyväksyy, välttäen 
sitä, mitä Allah käskee välttää, on 
se todisteena siitä, miten syvästi 
ihminen Allahiin uskoo. Ihminen 
ei tee näin vain sen takia, että hän 
saisi hyödyn itselleen. Profeetta 
Mohammad (roh) sanoi, ettei ih-

minen löydä uskon todellisuutta, 
ennenkuin hän vihastuu Allahin 
viholliselle ja hyväksyy Allahin suo-
simia.
Meidän tulisi myös olla oikeuden-
mukaisia. Pyhä imaami Ali (rh) on 
sanonut: Uskon todellisuutta on 
se, että pidät oikeutta parhaim-
pana, vaikka siitä seuraisi sinulle 
haittaa ja epäoikeudenmukaisuut-
ta huonompana, vaikka siitä seu-
raisi hyvää.

Ennakoiden ja uskon antamalla 
ymmärryksellä uskovainen ihmi-
nen suhtautuu itse tietoisesti ym-
päristöönsä. Haluamalla palvella 
Allahia uskovainen palvelee Allahia 
parhaiten silloin, kun hän tottelee 
Allahin käskyjä ja neuvoo muita 
tekemään samoin.

Hyvällä sosiaalisella käyttäytymi-
sellä uskovainen näyttää oikean 
asenteensa toisiin nähden esim. 
auttamalla köyhiä ja välttämällä 
toisten loukkaamista. Yksikin teko 
näistä ylentää ihmisen korkeam-
malle portaalle uskossa. Profeet-
ta Mohammad (roh) on sanonut: 
“Kolme kuuluu oikeaan uskoon; 
köyhien auttaminen rahallisesti, 
rauhan levittäminen maailmalle, 
toisten kohteleminen oikeuden-
mukaisesti.”” 

Usko on tietämystä asioista ja niis-
tä kiinnipitämistä. Näiden tulisi hei-
jastua käytökseen. Uskosta tietä-
minen kasvaa sekä vähenee, joten 
tieteellisesti usko ei tule olemaan 
saman tasoista kaikille. Näin ollen 
kiinnipitäminen näistä asioista riip-
puu siitä, kuinka paljon ihminen 
tietää. Tietämys ja kiinnipitäminen 
asioista ovat suoraan verrannolli-
sia toisiinsa nähden, tämän vuoksi 
näemme vaihtelua 
saman uskonnon 
yksilöiden käytök-
sen välillä. 

Haider Al-Hello

Profeetta
Mohammad
(rauha olkoon hänelle)

Profeetta Mohammad (roh) oli 
ollut 13 vuotta profeetta, mutta 
mekkalaisten painostus ei ollut 
hellittänyt.  Sen sijaan Medinassa 
muslimien lukumäärä oli kasva-
nut ja he tarjosivatkin Moham-
madille turvapaikkaa. Profeetta 
Mohammad ja hänen seuraajan-
sa muuttivat Mekasta Medinaan. 
Tästä alkaa islamilainen ajanlasku, 
hijra. Medinaan perustettiin en-
simmäinen islamilainen yhteisö, 
ja Mohammad asui sielllä siihen 
asti, kunnes muslimit valloittivat 
Mekan takaisin ilman väkivaltaa 
kahdeksan vuotta myöhemmin.  
Tänä aikan monet johtavista mek-
kalaisista olivat kääntyneet isla-
min uskoon ja islam oli levinnyt 
myös muualle Arabiaan.
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