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M
aailman eri rotujen, värien, kiel-
ten ja uskontojen takana täy-
tyy olla pyhän tarkoituksen, sillä 
Jumala on sanonut Koraanissa, 
että Hän on luonut meidät eri 
heimoista, jotta oppisimme tun-
temaan toisemme.

’Ihmiset, me olemme luoneet teidät mieheksi ja naisek-
si ja tehneet teistä kansoja ja heimoja, jotta te tuntisitte 
kuuluvanne yhteen. Jumalan luona jalosukuisin teistä on 
se, joka on hurskain. Jumala on Tietävä, Tunteva.’ (Huo-
neiden suura 49:13) 

Ihmisillä on taipumus ajatella, että vain he ja ne tahot, 
keitä he edustavat tietävät parhaiten ja ovat oikeas-
sa. Jumala on kuitenkin sanonut useaan kertaan, että 
Hän tietää totuuden meidän sydämissämme. Imranin 
perheen suurassa jakeen 119 lopussa Jumala sanoo ’...
Jumala tietää mitä teillä on mielessänne.’ Yöllisen mat-
kan suurassa mainitaan myös ’Sano: jokainen tekee 
tavallaan. Herrasi tietää, kuka on parhaimmalla tiellä’ 
(17:84). Tämä jae osoittaa selvästi, että Allah tietää ku-
ka on oikeassa.

Suvaitsevaisuus on Jumalan lahja. Me muslimit asum-
me ja elämme Euroopassa monista eri syistä. Odotam-
me suvaitsevaisuutta ja ymmärtäväisyyttä maalta, jos-
sa asumme sekä sen asukkailta. Tämä on oikeutemme, 
jota en kyseenalaista.

Koraani opettaa muslimeille suvaitsevaisuutta Imranin 
perheen suurassa ’Sano: Me uskomme Jumalaan ja sii-
hen, mitä meille on lähetetty, ja mitä on lähetetty Ab-
rahamille, Ismailille, Iisakille, Jaakobille ja sukukunnille, 
ja mitä Herra on antanut Moosekselle, Jeesukselle, ja 
muille profeetoille. Me emme erottele heidän välillään 
vaan alistumme Hänelle (3:84). Tämä on perusta vuo-
ropuhelulle meidän ja muiden uskontojen välillä sekä 
myös niiden maiden sisällä, joissa muslimit asuvat.  

Suomi on suonut meille rauhan ja mahdollisuuden 
rakentaa hyvää elämää muslimeina. Ongelmia toki 
on, mutta uskon niiden johtuvan tiedon puutteesta 

viranomaisten osalta ja siitä millaisen kuvan muslimit 
antavat islamista. Katson toiveikkaana tulevaisuuteen ja 
näen sen valoisana, vaikkakin molempien osapuolten 
tulee tehdä lujasti töitä ongelmien ratkaisemiseksi. 

Vielä tärkeämpänä ja huomionarvoisempana asiana 
pitäisin sitä, kuinka me muslimit käyttäydymme ja 
kohtelemme toisiamme, tähän asiaan pitäisi kiinnittää 
huomiota. Jos me muslimit emme siedä, emmekä hy-
väksy toisiamme yli ja ohi koulukuntarajojen, kuinka 
haluamme sitten ei-muslimien kohtelevan meitä. Jos 
kannamme mukanamme näitä ongelmia vanhasta ko-
timaastamme Suomeen ja saarnaamme niistä perjan-
tairukouksissa tai jos muslimityönantaja erottaa eri kou-
lukuntaan kuuluvan muslimin työstään, kuinka muslimi 
kohteleekaan muita? Millä oikeudella pidämme itse-
ämme ainoan oikean polun kulkijana? Kuinka voimme 
vaatia muita kohtelemaan meitä hyvin, jos emme itse 
kohtele toiseen koulukuntaan kuuluvia muslimeita oi-
kein. Uskovaiset, miksi te vain puhutte, mutta ette tee? 
Jumala inhoaa suuresti sitä, että te vain puhutte, mutta 
ette tee. (61:2-3)

Islam ei salli tällaista syrjintää ja vihanlietsontaa. Myös 
Suomen laki on sitä vastaan. Tällaisen islamilaista yh-
teisöä hajoittava käytöksen on loputtava. Ikävä kyllä 
tällaista nurkkakuntaista käytöstä on opetettu niin 
islamiin palanneille kuin myös Suomessa varttuneille 
muslimeille. 

Muslimina häpeän tällaista käytöstä ja toivon, että 
Suomen Islamilaisen Neuvoston avulla pääsemme täl-
laisen ajattelun yli ja rakennamme tulevaisuutta tässä 
rauhallisessa maassamme yhdessä yhteisen uskomme 
nimessä.

’Pitäkää kaikki yhdessä kiinni Jumalan köydestä älkääkä 
hajaantuko.’ (3:103)

Madjid Bahmanpour
Päätoimittaja

Koraanin käännökset:
Professori Jaakko Hämeen-Anttila

Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen
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M
aamme ulkopuolella syntyneisiin 
kansalaisiimme liitetään tiettyjä 
kielteisiä piirteitä ja mielikuvia, 
ja he ovat heikossa asemassa et-
siessään töitä vapailta työmark-
kinoilta. Asenteet ovat kuiten-
kin muuttumassa ja joukossa on 

myös menestystarinoita, suvaitsevaisuutta ja hyvää 
yhteistyötä. Auto-Safiiri on vuonna 1990 perustettu yri-
tys, jossa työntekijät viihtyvät, tulevat mielellään töihin 
seuraavana aamuna, ovat motivoituneita tehtäviinsä ja 
tapaavat toisiaan vapaa-ajalla.

Auto-Safiirin omistaa alunperin iranilainen, nykyisin 
jo pitkään Suomen kansalaisena elänyt Jahangir (Jus-
si) Safiyari. Auto-Safiiri kuuluu vuodesta 2000 lähtien 
maamme korkeimpaan luottokelpoisuusluokkaan, eli 
AAA-luokkaan. Yritys toimii autoalan eri töissä: autojen 
meikkaus, vahaus, korjaus ja huolto. Asiakaskunta muo-
dostuu autoalan liikkeistä ja yksityishenkilöistä. 

Auto-Safiirilla on kolme toimipistettä, joista kaksi sijait-
see Vantaan Kaivokselassa ja yksi Korsossa. Yrityksessä 
työskentelee tällä hetkellä kymmenkunta työntekijää, 

jotka ovat lähtöisin eri maista: Iranista, Irakista, Afganis-
tanista ja Suomesta. Työntekijöiden etunimet puhu-
koot puolestaan: Kazem, Hannu, Hossein, Antti, Martti, 
Arastoo, Timo, Jahangir. Auto-Safiirissa on työskennel-
lyt aiemmin myös mm. afgaaneja ja albaaneja.

Työpaikan ilmapiiristä puhuttaessa on toistettava se, 
että eri kansallisuuksien yhteensulauttaminen kun-
nioittaen jokaisen ideentitettiä, on todella vaativaa.  
Tässä yrityksessä työskentelee tällä hetkellä neljäs-
tä eri kansallisuudesta lähtöisin olevia 
työntekijöitä ja he tunnustavat 
kolmea eri uskontoa. 

Iloinen tiimi
Tänä päivänä maassamme 
keskustellaan eri tahoilla työ-
paikkojemme viihtyisyydestä 
ja siihen liittyen työpaikkojen 
ilmapiiristä. Nämä keskuste-
lut ovat tulleet sitä ajankoh-
taisemmiksi, mitä enemmän 
maamme työikäinen, vanhe-
neva väestönosa kärsii mie-
lenterveydellisistä ongelmis-
ta. Mielenterveysongelmien 
kehittymiseen suuri vaikutus 
on työpaikkojen henkisellä il-
mapiirillä, työviihtyvyydellä ja 
työntekijän motivoitumisella 
työtään kohtaan. Motivaatio 
puolestaan riippuu paljolti 
työpaikan ilmapiiristä.

YritYksen omistaja ja toimitusjohtaja jahangir safiYari tuntee 
suomalaisen luonteen ja tavat, sillä hän saapui suomeen jo 25 
vuotta sitten päätettYään autoalan opintonsa lontoossa. hän 
aloitti tYöuransa stockmann-autossa autonasentajana.
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Ruokatunnilla istutaan saman pöydän ääreen syömään 
omia eväitä. Ei-muslimeita eivät millään lailla häirit-
se muslimityöntekijöiden rukoushetket tai vuosittai-
sen paaston aika. He ruokailevat paastoaikaan aivan 
normaalisti, kun taas muslimit pidättäytyvät ruoasta 
auringonlaskuun asti. Muslimit voivat myös suorittaa 
rukouksensa työajalla, eikä ketään kummeksuta huivi-
päinen naisasiakas.

Työpaikka järjestää työntekijöil-
leen erilaisia yhteisiä tilaisuuksia, 

kuten pikkujouluja tai muuta vir-
kistystä. Osa työntekijöistä on 
järjestäytynyt alansa liittoon.

Työntekijät luonnehtivat työpai-
kan ilmapiiriä seuraavasti:

- Hyvä ja rento työpaikka, jossa 
kaikki perustuu toisen kunnioituk-

seen.
- Mukavaa työskennellä maahanmuuttajien 

kanssa.Nämä vitsailevat paljon, joten työnteko on 
mukavaa ja rentoa.

- Parasta paikassa ovat työtoverit.
- Hyvä tiimi. On hauskaa, että täällä on työntekijöitä 

niin monesta eri kulttuurista
- Syömme yhdessä, joskus jaamme ruoat yhdessä, 

viihdymme yhdessä mm. jääkiekko-otteluissa tai 
toistemme juhlatilaisuuksissa, kuten häissä tai syn-
tymäpäivillä.

Kaksi työntekijää oli menossa haastatteluhetkellä seu-
raamaan Jokerien välieräkamppailua. Toinen heistä 
Martti, on työskennellyt noin 20 vuotta Safiarin alai-
suudessa, joka itsessään kertonee paljon; työpaikalla 
viihdytään.

Hannun lausahdus antaa kotoutumiselle uudet kritee-
rit: ”Kun ulkomailta lähtöisin olevat työskentelevät Suo-
messa ja maksavat veroja, he ovat suomalaisia”.
Näinhän asia on.

Teksti:
Ibrahim Valo

iloisessa tiimissä viihtYvät kazem, antti, hossein, hannu ja martti.
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’I
slamin uskossa etusijalla on Allahin tun-
teminen, Hänen nimensä ylistys.’(Imam 
Ali (rh)). Allah tunnetaan Hänen luo-
makuntansa kautta, luoduista asioista 
suurin on maailmankaikkeus, jossa me 
elämme. Jotkut materialistit väittävät, 
että kaikki luodut asiat ovat syntyneet 

sattumanvaraisesti, ilman luojaa ja järjestäjää. He väit-
tävät, että tässä maailmankaikkeudessa atomit ovat jär-
jestäytyneet sattumanvaraisesti ja näin ovat syntyneet 
peruselementit: happi, typpi ja vety. Sitten elementit 
ovat kokoontuneet keskenään tietyssä suhteessa, pai-
nonsa ja sopivien olosuhteiden myötä, jolloin tulokse-
na on tämä elämä, sattumanvaraisesti syntyneenä. 

Materialistien teorian mitätöimiseksi annan lukijalle to-
dennäköisyysesimerkin: ”Otetaan kymmenen pientä, 
samankokoista palloa, joille annetaan numerot yhdes-
tä kymmeneen. Nämä pallot laitetaan läpinäkymättö-
mään pussiin. Kun pallot sekoitetaan ja yritetään ne sen 
jälkeen ottaa pussista järjestyksessä 1-10, palauttaen 
jo valitut pallot takaisin pussiin, ensimmäisen pallon 
todennäköisyys on 10%, mutta jos tarkoituksena on 
ottaa umpimähkäisesti pallot yksi ja kaksi oikeassa 
järjestyksessä todennäköisyys osua oikeaan on 1%, 3 
palloa halutessa todennäköisyys on 0,1% jne. Lopuksi 
todennäköisyys siitä, että  pallot 1-10 nousevat oikeassa 
järjestyksessä on 0,00000001%, mikä on mitättömän 
pieni todennäköisyys.”

Kun tieteen mielipide kymmenen pallon matemaatti-
sesta kokeesta antaa tulokseksi näin mitättömän pie-
nen todennäköisyysprosentin, miten tämä maailman-
kaikkeus, jossa on varmasti enemmän kuin kymmenen 
elementtiä on löytänyt toisensa sattumanvaraisesti?

Oikea ajattelutapa hylkää sattumanvaraiset teoriat ja 
toteaa, että maailmankaikkeudella on Luoja, joka on 
luonut taivaan ja maan sekä asettanut ele-
mentit oikeaan järjestykseen.  Ihmi-
sen halu olla alistumatta estää hä-
net näkemästä totuutta. Koraanis-
sa Allah (ylistys Hänen nimelleen) 
sanoo:

’Maan ja taivaan luomisessa, yön ja päi-
vän erilaistumisessa, laivoissa, jotka kulkevat 

merellä ihmisten hyödyksi, Allahin taivaalta laskemalla ve-
dellä, jolla hän herätti eloon kuolleen maan ja lähetti sii-
hen maahan erilaisia eläimiä, käsketyllä tuulella ja pilvellä 
maan ja taivaan välillä, on todisteita älykkäille.’ (2:164)

Tästä Koraanin jakeesta saadaan todisteita maailman-
kaikkeuden luomisesta olemattomasta. Jokaisella luo-
dulla asialla on oma syynsä olemassaoloonsa. Jokaisel-
la luodulla asialla on Luojansa. 
 
Mikä on elämän antaja? Onko materiaali luonut elämän 
itselleen? Teoria on mahdoton, koska tämä alkumateri-
aali ei ollut elävä, eikä eloton voi luoda elämää. Koska 
eloton ei voi luoda elämää, täytyy olla olemassa joku, 
joka antaa elämän tälle materiaalille. Tämän toisen on 
oltava olemassa jo ennen materiaalin luomista. Allah 
loi aineen ja antoi sille elämän. Elämän antajaa ei voi 
rajoittaa materiaalisiin seikkoihin. Jos uskomme, et-
tä maailmankaikkeudella on Luoja, pystymme myös 
todistamaan, että tämä Luoja on yksin. Ensimmäinen 
asia, jota Allah on käskenyt Profeetta Mohammadin 
(roh) sekä muiden profeettojen kertoa ihmisille on Ju-
malan ykseys. Koraanissa sanotaan:

’Olemme lähettäneet kaikki profeetat ennen sinua sano-
maan, ei ole muita jumalia kuin Minä, jota teidän tulee 
palvella.’ (21:25)

Johtopäätöksenä voimme sanoa, että maailmankaik-
keudella on Luoja ja Hän on Yksi. Hän ei tarvitse apu-
reita eikä todistajia seuraavan todistuksen perusteeksi: 
On kahdenlaisia olemassaolevia olentoja; mahdollisesti 
ja pakosti olemassaolevia. Mikä on mahdollinen ole-
massaoleva ja kuka se on? Ihminen on mahdollinen 

olemassaoleva, joten maailmankaikkeudelle on 
se ja sama, onko kyseistä henkilöä olemassa sillä 
maailmankaikkeuden hävitessä jäljelle jää vain 
Jumala, joka ei tarvitse ketään eikä mitään. Mah-
dollisesti olemassaoleva tarvitsee elääkseen 

sellaista, joka on pakosti olemassaoleva. Mah-
dollisesti olemassaoleva on heik-

ko, eikä pysty luomaan itselleen 
elämää, vaan hän tarvitsee elä-
mänantajaa. Näin on oikea ajat-
telutapa todennut. Koraanissa 

sanotaan:

Jumalan ykseys
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’Sano, että Allah on luo-
nut kaikki ja Hän on yksi.’ 
(13:16)

Jos luemme nämä kak-
si jaetta sekä muita Ko-
raanin jakeita tarkasti, 
tunnustamme kaikkien 
asioiden syyn ja synnyt-
täjän. Koraanissa sano-
taan:

’Taivaalta on laskettu ve-
si, josta te saitte ansionne 
hedelmät.’ (2:22)

Tässä jakeessa sano-
taan, että vesi on he-
rättänyt eloon puut, 
joista saadaan hedel-
miä. Eloon heräämisen 
syynä on vesi.

Joitakin ominaisuuksia Al-
lah on antanut ihmiselle, 
jotka ovat ihmisille ominaisia, ku-
ten syöminen ja juominen, käve-
leminen ja istuminen, rukoilu ja 
paastoaminen. Nämä kaikki toimet 
ovat ihmiselle ominaisia, koska ih-
minen itse tarvitsee näitä tekoja 
pysyäkseen hyvässä hengellisessä 
ja ruumiillisessa kunnossa. Ihmi-
nen on näiden tekojen perustekijä, 
sillä ilman ihmistä ei ole näitä te-
koja. Näitä ominaisuuksia ihmisen 
on käytettävä oikein, sen takia Ko-
raanista löytyy käskyjä ja kieltoja. 
Käskyt ja kiellot ohjaavat ihmisen 
toimintaa oikealle tielle.

Näin pääsemme lopputulokseen, 
joka sanoo, että maailmankaikke-
udessa on olemassa järjestelmä, 
jonka avulla kaikki toimii. Jokaisella 
asialla on Allahin sille antama oma 
tehtävänsä ja niiden yhteistyöllä 
luomakunta toimii. Tämä toiminta 
ei ole mahdollinen ilman Allahin 
hyväksyntää. 

Ykseyden eri osat

Kuten mainitsin yllä Jumalan yk-
seys on uskonnossa etusijalla, sen 
takia lähettiläiden oli keskityttävä 
tähän asiaan enemmän kuin mui-
hin. Ykseydellä on viisi eri osaa. 
Ensinnäkin ykseys itsessään, joka 
tarkoittaa että Allah on yksi koko-
naisuus eikä koostu osista ja Hän 
on ainutlaatuinen eikä ole muita 
samanlaisia kuin Hän.

Allahin ykseys Hänen adjektiiveis-
saan tarkoittaa, että Häntä kuvaa-
vat adjektiivit esim. Armelias tar-
koittavat Hänen ominaisuuksiaan.
Allahin ykseys Luojana tarkoittaa, 
että maailmankaikkeudella on yk-
si Luoja ja kaikki luodut asiat ovat 
Allahin. Seuraukset, kuten teot ja 
seuraamukset ovat Allahin antamia 
luoduilleen. Esimerkiksi ihminen ei 
voi olla teoissaan itsenäinen, sillä 
hän itsessään samoin kuin teois-
saan tarvitsee Luojaansa.

Neljäntenä on Allahin ykseys Ju-
malana. Jumala tarkoittaa Häntä, 

joka huolehtii, ohjaa, opettaa ja 
on vastuussa kaikesta. Kaikki hy-
vä, elämästä ja maailmankaikkeu-
desta huolehtiminen on Jumalan 
tahdossa. Ihminen itse ei voi teh-
dä mitään ilman Jumalan hyväk-
syntää, ihmisen elämä on  Allahin 
Armossa. Maanpäälliset asiat ovat 
Allahin käskystä, asiat ja ihmiset 
toimivat kuten Allah käskee. 

Viimeisenä on Jumalan ykseys mi-
tä tulee Hänen palvelemiseensa. 
Kaikkien luotujen on palveltava Al-
lahia, ja vain Hän on palvelemisen 
arvoinen.

’Siunattu Hän, jolle taivaan ja maan 
ja kaiken niiden välissä olevan valtius 
kuuluu! Hän tietää milloin viimeinen 
hetki koittaa, ja Hänen luokseen tei-
dän on palattava.’ (43:85)

Teksti: 
Haider Al-Hello

kirjoittaja ihmettelee onko maailmankaikkeus sYntYnYt sattumalta.
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H
elsingissä toi-
mii kaksi piiriä: 
URI:n Helsingin 
kristitty-musli-
mi - dialogipiiri 
ja Helsingin Us-
kontojen Foo-

rumi, HUF. Euroopassa piirejä on 
noin kolmekymmentä. Euroopan 
URI sai viime vuonna EU:n Kultai-
nen tähti - palkinnon järjestämäs-
tään seminaarista vuonna 2005. 
Fransiskaaniluostarissa pidetyssä 
seminaarissa paneuduttiin juuri 
siihen, kuinka oppia pois ennak-
koluuloista ja vääristä asenteista.  
Palkittuun konferenssiin osallistu-
neen Paula Bahmanpourin mie-
lestä ruohonjuuritason tapaamiset 
ja keskustelut ovat parhaita keino-
ja ennakkoluulojen ja tietämättö-
myydestä johtuvien virheellisten 
asenteiden korjaamiseen ja oikai-
semiseen. Meidän tulee oppia elä-
mään omaa uskontoamme todek-
si muiden uskontojen tunnustajia 
loukkaamatta ja samalla näitä kun-
nioittaen ja hyväksyen.

URI:n toiminnan sydämenä ovat 
itsenäiset toimintapiirit, jotka kukin 
ovat määrittäneet omat toimin-
tapäämääränsä ja - perusteensa. 
Helsingin Uskontojen Foorumin 
pääajatuksena on edistää uskon-
tojen välistä vuoropuhelua. Ihmis-
ten aito kohtaaminen on juuri se 
perusta, mikä vie muutoksen tielle: 
On opittava pois monologeista ja 
lähdettävä yhdessä ajattelemaan, 
miten voimme yhdessä, dialogi-
muodossa toimia paremman maa-
ilman eteen. URI:ssa uskotaan, että 
ihmiset, jotka ovat inspiroituneet 
yhteisen hyvän edistämiseen, löy-
tävät ratkaisut uskonnolla motivoi-
dun vihan lopettamiseen. Eri yh-
teiskunta-alueilla vaikuttavat ihmi-
set tekevät yhteistyötä. Jokainen 

edustaa toiminnassa kuitenkin 
omaa itseään. Kohtaamisissa on 
tärkeää pitää mielessä, että vuoro-
puhelun osallistujien käsitykset ja 
mielipiteet eivät välttämättä aina 
vastaa täysin heidän uskonnollisen 
yhteisöjensä ajatuksia.
On monia eri tapoja tehdä dialo-
gia eri uskonnon edustajan kanssa. 
Yhteinen piirre on kunnioittavassa 
asenteessa niin itseä kuin toista-
kin kohtaan. Kun väittelyssä pyri-
tään voittamaan toinen keskuste-
lija, niin dialogissa pyritään huo-
maamaan ja hyväksymään erilais-
ten näkemysten ja mielipiteiden 
olemassaolo. Tällainen arvostava 
asenne antaa jokaiselle yksilölle 
mahdollisuuden toimia tasavertai-
sessa yhteistyössä. Tarkoituksena ei 
ole taistella erilaisten näkemysten 
puolesta tai vastaan, vaan löytää 
yhteinen mielekäs tapa käsitellä 
niitä. Tässä prosessissa kaikki ovat 
omalla tavallaan sekä antajina että 
saajina. Yksi perustavista tavoitteis-
ta on oppia niin itsestä kuin toises-
ta niin, että itse kukin voi muuttua 
ja kasvaa ihmisenä. 

Marjatta Juntuselle kokoontumis-
ten suurimpana antina on ollut se 
ilo, joka on tullut ihmisten erilai-
suudesta ja yksilöllisyydestä. Sa-
malla, kun arvostus ja kunnioitus 
toisia kohtaan on kasvanut, on itse 
saanut vahvistua kärsivällisyydessä 
ja kuuntelemisen taidossa. Oma 
tieto ja ymmärrys ovat lisäänty-
neet. Myös juuret omaan uskon-
toon ovat saattaneet syventyä.

Dialogi auttaa näkemään
eri näkökulmia

”Kun ollaan saatu rakennettua 
luottamusta, on paljon helpom-
paa lähteä selvittämään ennakko-
luuloja puolin ja toisin”, sanoo HUF:
in kokoontumisiin osallistuva Lars 
Silén. ”Tahtomattamme ja tietä-
mättämme me saatamme astua 
toistemme varpaille. Piirin koko-
ukset, paneelikeskustelut, uskon-
tokuntakävelyt ja muut dialogiti-
laisuudet tarjoavat paikan, missä 
lähteä kohtaamaan ja missä juuri 
opetella tätä tärkeää vuoropuhe-
lun hyvettä”, hän ajattelee. 

Maira Peräselle dialogipiiri on 
muistuttanut siitä, että ihmisillä 
on luonnollinen tarve hengelli-
syyteen. ”Mielestäni uskonnollis-
ten tarpeiden ja kokemusten laatu 
on sama riippumatta siitä, mistä 
traditiosta tullaan. Vain käsitteet 
muuttuvat. On hyvä kuulla näis-
tä käsitteistä siinä muodossa kuin 

Helsingin Uskontojen Foorumi rakentaa keskinäistä ymmärrystä
Uskontojen vuoropuhe-
lua tekevä kansainväli-
nen järjestö URI, United 
Religions Initiative, on 
globaaliyhteisö, johon 
kuuluu tällä hetkellä yli 
400 toimintapiiriä 65 
eri maasta. Suomessa 
toimintaa on ollut heti 
sen perustamisvuodes-
ta lähtien, kun Turun 
Uskontojen Foorumi al-
koi kokoontua vuonna 
2000.

uskontojen edustajat osallistui-
vat suomen sosiaalifoorumiin.
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muut niitä käyttävät”, Peränen sa-
noo. Hän on havainnut, että piiri-
läiset tietävät, mikä kenellekin on 
pyhää. Tämä ylittää eri uskontojen 
käsitteiden rajat, jolloin piiriläiset 
voivat kokea veljeyttä keskenään.

Oppaana on
kultainen sääntö

Helsingin Uskontojen Foorumin 
perusajatuksena on kaikista maa-
ilman uskonnoista löytyvä ns. kul-
tainen sääntö, joka ohjaa ihmis-
tä tekemään toisilleen sitä hyvää, 
mitä itsekin haluaa vastaanottaa. 
Kultainen sääntö on Maailman Us-

kontojen Parlamentin vuonna 1993 
lanseeraaman Globaalin etiikan ju-
listuksen perusta. Ensin luodaan 
luottamuksen ilmapiiriä siten, että 
etsitään ennemminkin sitä, mikä 
yhdistää kuin sitä, mikä erottaa. 
Globaalin etiikan kautta voi luoda 
vuoropuhelua erilaisuuden välille 
etsimällä samankaltaisuuksia. Mut-
ta erilaisuutta ei saa kuitenkaan 
unohtaa. Todellinen dialogi aut-
taa niin löytämään samoja eettisiä 
perusohjeita, kuin auttaa elämään 
erilaisuuden keskellä ja tulemaan 
toimeen - löytämään tapoja elää 
moninaisuudessa. 

”Dialogin pitäisikin tuoda esille eri 
uskontokuntien yhteisiä näkemyk-
siä sekulaarisen ja yhä vahvemmin 
kaupallistuvan yhteiskunnan asen-
teiden vastapainoksi. Se, kun tuo-
daan esille yhteistä ”henkisyyttä”, 
voi auttaa maailmaa”, näkee Johan 
Silén. Hänen mielestään idealismi 
on tärkeä voimavara uuden luomi-
sessa ja eettinen pohja voi nousta 
juuri yhteisistä uskonnollisista juu-
rista. Uskontojen viisaus käytäntei-
neen voi parhaimmillaan nostaa 
ihmisten eettistä tietoisuutta.

”Mietiskely- ja rukousperinteet 
muuttavat ihmistä ei-materialisti-
semmaksi, jolloin hänellä ei ole 
kiinnostusta omaisuuden kartut-
tamiseen. Hän 
on valmiim-
pi jakamaan 
luonnonvaro-
ja ja resurssse-
ja toisten kans-
sa ja hän on 
myös alttiim-
pi auttamaan 
niitä, joilla ei ole mitään. Ensiksi 
on turvattava ihmisten perustar-
peet, ennen kuin voi olettaa ih-
misen tietoisuuden kasvavan ra-

kentavampaan suuntaan. Sisäisen 
rauhan kokeminen auttaa ihmistä 
suhtautumaan myös rauhallisem-
min maailmaan. Ihmiskunta tar-
vitsee myös toivoa ja innoitusta 
siitä, että muutos on mahdollinen. 
Tässä mielessä vuoropuhelu on 
välttämätöntä, koska vain siten 
syntyy yhteisyyden tunne”, sanoo 
Didi Annapurna. Ja tätä yhteisyy-
den tunnetta voi dialogilla raken-
taa missä vain.

Dialogi kasvattaa
myös itsetuntemusta

Dialogissa ollaan peileinä toinen 
toisillemme - se kasvattaa myös 
itsetuntemusta ja itsetuntemus 
vie syvempään dialogiin. Todelli-
nen vuoropuhelu saa aikaan uutta 
ymmärrystä, sillä dialogi on halua 
kysellä. Dialogissa kumppanit et-
sivät merkityksiä, joita jakaa ja lait-
taa eteenpäin. Pelkkä keskustelu 
yleensä vain on valmiiden vastaus-
ten hakemista. Rauha tarvitsee ih-
misiä, jotka tekevät sovintoja; pyy-
tävät ja antavat itsekin anteeksi. 
Rauha kaipaa näitä ihmisiä, jotka 
omassa henkilökohtaisessa joka-
päiväisessä elämässään pyrkivät 
noudattamaan hyvää tahtoa. Yh-
teinen aaltopituus löytyy palvele-
misen hengessä.

Dialogi eri uskon-
toja ja uskonva-
kaumuksia edus-
tavien ihmisten 
välillä muuttaa 
maailman, koska 
esimerkiksi erilais-
ten uskonnollis-
ten katsomusten 

ja ihmisten taustojen huomioon-
ottaminen auttaa näkemään ih-
misten erilaisia toimintatapoja ja 
näin ymmärtämään näitä ihmis-

Helsingin Uskontojen Foorumi rakentaa keskinäistä ymmärrystä

despina namwembe (vas.) ugan-
dan uri piiristä vieraili helsingin 
uskontojen foorumissa kesällä 
2007.

huf:n kokoukset ovat avoimia 
kaikille.

kulttuurikeskus caisassa puhut-
tiin dialogin tarpeesta.

Helsingin Uskontojen 
Foorumissa toimii ihmi-
siä noin kymmenestä eri 
uskonnosta.
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ten käyttäytymisten taustalla 
olevia maailmankatsomuksia ja 
perusteita, joihin ihmiset pyrki-
vät ollakseen hyviä ihmisiä. Mitä 
enemmän oppii muista henki-
sistä perinteistä, sen syvemmäl-
le saa matkata oman uskonton-

sa perinteeseen. Dialogin kautta 
kristitystä tulee parempi kristitty 
ja muslimista muslimi jne, sillä 
dialogi innostaa ihmisiä oppi-
maan yhdessä ja toisiltaan. 

Dialogi on jatkuvaa

Helsingin Uskontojen Foorumis-
sa on huomattu, että on tärkeää 
tietää mitä kommunikointitapaa 
milloinkin käytetään. Jos toinen 
harjoittaa dialogia ja toinen pitää 
luentoa, osapuolet eivät kohtaa. 
Peruslähtökohta on se, että ihmi-
set huomaavat, että todellinen 
dialogi on jatkuvaa - kestävää 
dialogia. Se on prosessia, joka 
ottaa aikansa ja sitoutumisensa. 
Sitoutuminen toinen toisiinsa ja 
prosessi itsessään ovat tärkeitä 
jokaisessa ihmissuhteessa. 

Piiri kokoontuu kerran kuukau-
dessa. Se on kokoontunut kult-
tuurikeskus Caisassa ja nykyisin 
myös toistensa uskonnollisten 
yhteisöiden tiloissa. Kuukausit-
taisten kokoontumisten lisäksi 
HUF on järjestänyt muun muas-
sa paneelikeskusteluja Kulttuu-
rikeskus Caisassa, Suomen Sosi-
aalifoorumissa ja Loviisan Rau-
hanfoorumissa. Se on järjestänyt 
myös rauhanrukouksia ”Maailma 
kylässä”- tapahtumassa ja Senaa-
tintorilla. HUF osallistuu vuosit-
tain muun muassa YK:n kan-
sainvälisen rauhanpäivän juhlin-
taan ja rasisminvastaisen viikon 
viettoon. Helsingin Uskontojen 
Foorumin kokoukset ovat kaikil-
le avoimia.

Teksti: Heidi Rautionmaa

R
esalat Islamilainen Yhdykunta on Suo-
men suurin islamilainen shiiayhdyskunta, 
jolla on tällä hetkellä yli viisisataa jäsentä. 
Yhdyskunta on luonut hyvät ja käytän-
nön elämässä toimivat suhteet korkea-

arvoisiin shiiaoppineisiin ympäri maailmaa tuodak-
seen esiin Suomessa asuvien muslimien kulttuuriin 
ja uskontoon liittyviä kysymyksiä ja etsiäkseen niille 
ratkaisua.

Yhdyskunnan edustajat ovat tavanneet ajatollah 
Mahmoud Mar’ashin, joka on maailman suurim-

man shiiakirjaston johtaja ja vierailleet tässä tunne-
tussa kirjastossa. He tapasivat myös edistysmielisen 
ajatollah Saneein lämminhenkisessä kohtaamises-
sa. Etenkin tapaaminen suur-ajatollah Makarem 
Shirazin kanssa on yhdyskunnallemme merkittä-
vä hänen vaikutusvaltansa ja asemansa tähden. 
Suur- ajatollah Makarem Shirazi että ajatollah Sa-
neei kumpikin, antoivat yhdys-

kunnan imaamille Hassan Fathollahpoorille valtuu-
det toimia heidän edustajinaan Suomessa. Tämän 
valtuuden saaminen merkitsee käytännössä sitä, 
että Fathollahpoorilla on valtuudet ratkaista musli-
mien islamilaiseen lainsäädäntöön liittyviä erilaisia 
kysymyksiä ja ongelmia islamilaisen tuomarin roo-
lissa (hakem shar’e).

K irjoittaja on toi-
mittaja ja lute-
rilainen teologi, 
jonka kutsu-

muksena on uskontojen 
edustajien välisen ym-
märyksen ja keskinäisen 
kunnioituksen rakentami-
nen. Hän toimii Helsingin 
Uskontojen koordinaat-
torina ja Leppävaaran 
seurakunnan Silta-piirin 
vetäjänä.

Heidi on lisäksi URI:n  glo-
baalin neuvoston jäsen ja 
World Conference of Reli-
gions for Peace - järjestön 
Euroopan naiskomiteassa 
pohjoismaiden edustaja-
na.

Kirjoittajalla on kaksi ty-
tärtä, Tarina 11 v. ja Sanel-
ma 2 v.

Valtuudet imaamille

ajatollah mar’ashi najafi.

resalatin edustajat tapasivat suur-ajatollah makarem-shirazin.
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men suurin islamilainen shiiayhdyskunta, 
jolla on tällä hetkellä yli viisisataa jäsentä. 
Yhdyskunta on luonut hyvät ja käytän-
nön elämässä toimivat suhteet korkea-

arvoisiin shiiaoppineisiin ympäri maailmaa tuodak-
seen esiin Suomessa asuvien muslimien kulttuuriin 
ja uskontoon liittyviä kysymyksiä ja etsiäkseen niille 
ratkaisua.

Yhdyskunnan edustajat ovat tavanneet ajatollah 
Mahmoud Mar’ashin, joka on maailman suurim-

man shiiakirjaston johtaja ja vierailleet tässä tunne-
tussa kirjastossa. He tapasivat myös edistysmielisen 
ajatollah Saneein lämminhenkisessä kohtaamises-
sa. Etenkin tapaaminen suur-ajatollah Makarem 
Shirazin kanssa on yhdyskunnallemme merkittä-
vä hänen vaikutusvaltansa ja asemansa tähden. 
Suur- ajatollah Makarem Shirazi että ajatollah Sa-
neei kumpikin, antoivat yhdys-

kunnan imaamille Hassan Fathollahpoorille valtuu-
det toimia heidän edustajinaan Suomessa. Tämän 
valtuuden saaminen merkitsee käytännössä sitä, 
että Fathollahpoorilla on valtuudet ratkaista musli-
mien islamilaiseen lainsäädäntöön liittyviä erilaisia 
kysymyksiä ja ongelmia islamilaisen tuomarin roo-
lissa (hakem shar’e).

Valtuudet imaamille
ajatollah mar’ashin suuressa kirjastossa on arvokkaita ja vanhoja käsinkirjoitettuja kirjoja.resalatin edustajat tapasivat suur-ajatollah makarem-shirazin.

suur-ajatollahit valtuuttivat hassan fathollahpoorin edustajakseen suomeen.
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V
iime Salam-lehden 
numerossa kirjoitin 
äärimmäisyydes-
tä ja siitä mitä se 
sisältää. Äärimmäi-
syys on poikkea-
mista ääripisteestä 

johonkin toiseen ääripisteeseen. 
Äärimmäisyys käskee älyn toimi-
maan olosuhteissa, missä sen ei 
pitäisi toimia. Jotkut kuvailevat is-
lamia äärimmäisenä uskontona, he 
väittävät, että islamia levitetään 
miekalla. Onko se totta? Jos islam 
ei ole äärimmäisyyteen suuntau-
tuva uskonto, miksi jotkut mus-
limiliikkeet käyttäytyvät julmasti 
toisia vastaan uskonnon, ajattelun 
ja käytöksen tasolla. Miksi nämä 
liikkeet käyttäytyvät näin musli-
mimaiden sisällä ja muita valtioita 
kohtaan? Vastaus näihin kysymyk-
siin jakautuu kolmeen eri kappa-
leeseen, jotka julkaisen peräkkäisis-
sä Salam-lehden numeroissa. Täs-
sä numerossa kirjoitan ensimmäi-
sestä aiheesta: Islam ja rauha.

Islam ja rauha

Islamin sharia-laki eroaa ihmisten 
tekemistä laeista siinä, että sen 
säännöt eivät rajoitu muslimin 
maalliseen elämään, vaan ne kos-
kevat sekä materiaalista että hen-
kistä elämää.  Islamin säännöistä  
löytyvät mm. rukous- ja paasto-
ohjeet sekä muita ohjeita ja sään-
töjä, jotka auttavat ihmistä raken-
tamaan suhdetta itsensä ja Luo-
jansa välillä. Nämä säännöt eivät 
pilaa tai pysäytä ihmisen luomi-
sen tavoitetta, joka on maapallon 
rakentaminen. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi ihmisen tulee toi-

mia ryhmänä ja globaalisena yh-
teisönä, jolloin islamin säännöt to-
teutuvat niin yksilötasolla kuin yh-
teiskunnassakin.

Islam vaatii muslimilta oikeuden-
mukaista käyttäytymistä mielival-
taisuutta vastaan, hänen on olta-
va vapauden kannalla itsevaltiutta 
vastaan. Islam on vaatinut musli-
meilta edistyksellisyyttä ja kehi-
tyshalukkuutta. Muslimin tulisi olla 
aktiivinen toimija yhteiskunnassa, 
koska muslimilla ei ole itseensä ra-
joittuvaa tavoitetta.  Hänen tavoit-
teensa suuntautuu yhteiskuntaan 
eli hänen täytyy vaikuttaa siihen 
positiivisesti. Muslimiyhteisön ta-
voitteena on edesauttaa kehitty-
mistä muslimiyhteiskunnasta glo-
baaliksi yhteiskunnaksi. 

Näin on tapahtunut muslimien 
historiassa ja näin voi tapahtua 
tulevaisuudessakin. Islamilla on 
ne ominaisuudet, jotka erottavat 
muslimit muusta yhteiskunnas-
ta,  kuitenkin muslimit ovat jär-
jestäytyneitä,  sekä omaavat 
suhteet muihin yhteiskun-
tiin. Näin voidaan todeta, 
että uskonto ei opeta vain 
suhdetta Jumalan ja yhden 
ihmisen välillä vaan koko 
yhteiskunnan kanssa. Väi-
te, joka sanoo, että uskonto 
on yksilön suhde Luojaansa 
yrittää eristää uskonnon yh-
teiskunnasta ja yrittää eris-
tää uskonnon yhteiskunnan 
rakentamisesta. Islamin yh-
tenä tavoitteena on yksilön 
elämän järjestäminen sen 
kaikilla osa-alueilla. 

Itsepuolustus on jokaisen perusoi-
keus, jonka on turvannut sekä us-
konnon että ihmisen antama laki.  
YK:n peruskirjan artiklassa 51 sa-
notaan että aseellisen hyökkäyk-
sen kohteeksi joutuneelta jäsen-
valtiolta ei mikään tämän 
peruskirjan säännös saa 
rajoittaa sen luonnol-
lista oikeutta 
puolus-

Islam ja Rauha
Islam hylkää äärimmäisyyden
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taa itseään. Islam ei ole poikennut 
muusta maailmasta siinä, vaan se 
on antanut myös muslimeille oike-
uden puolustaa itseään. Koraanin 
suurassa 2:216 ; Vaikka te ette pi-
däkään taistelemisesta, on se mää-
rätty teille... Näin ollen islam tur-
vasi muslimeille taisteluoikeuden 
vain itsepuolustustarkoituksessa, 
ei siis siinä mielessä, että muslimit 
valtaisivat ja hallitsisivat muita val-
tioita. 2: 190 ;Taistelkaa Jumalan 
tiellä niitä vastaan, jotka taistele-

vat teitä vastaan, mutta 
älkää sortuko teke-

mään väärin: 
Jumala ei 

rakasta väärintekijöitä.  Tämä jae 
on antanut muslimeille myös oi-
keuden puolustaa itseään, mutta 
se ei anna lupaa hyökätä toisten 
kimppuun. Jakeen lopussa lukee: 
älkää sortuko. Termi tarkoittaa, et-
tei Allah pidä siitä, että puolustau-
dutaan liiallisesti. Se voi tarkoit-
taa myös sodan aloittamista. Yllä 
mainittujen jakeiden lisäksi asiasta 
mainitaan mm. suurissa 2:192 ja 
193. Nämä kaikki jakeet varmista-
vat, että aseellinen vastustus on 
varmasti puolustusta, ei hyökkä-
ystä. Samalla periaatteella on Ko-
raanissa on mainittu esim. suur-
assa 9:36 ja 22:39  taistelu hyök-

kääjiä vastaan. Tämän Allah on 
muslimeille luvannut, 
mutta lupaus on ai-
noastaan puolus-
tuksellinen tiettyjen 
sääntöjen mukaises-
ti. Tällöin muut eivät 
voi käyttää islamia 
hyväkseen ja hyökä-
tä uskonnon nimessä 
toisten kimppuun.

Yhden näistä sään-
nöistä on oltava sel-
lainen, että se on 
vastaus islamin kut-
suun. Sota islamin ni-
missä ei ole se tapa, 
jolla omat edut ja ta-
voitteet saavutetaan, 
vaan se on tapa, joka 
oikeuttaa muslimei-
den itsepuolustuk-
sen.  Jos muslimeil-
la on mahdollisuus 
välttää sotaa ennen 
sodan alkamista tai 
rauhanomaisesti saa-
vuttaa jo alkaneen  
sodan lopettaminen, 
muslimin on seurat-
tava kaikkia mahdol-
lisia rauhan keinoja 
edellyttäen, että nä-
mä rauhalliset keinot 
turvaavat yhteiskun-

nan turvallisuuden uhkaisipa sota 
muslimien keskuudessa tai muita 
vastaan. Jakeessa 49:9  todetaan: 
’Jos kaksi uskovaa riitelee keske-
nään, sovittakaa heidän riitansa, 
mutta jos toinen tekee vääryyttä 
toiselle, taistelkaa väärin tehnyttä 
vastaan, kunnes hän jälleen tot-
telee Jumalaa. Jos hän tekee näin, 
sovittakaa heidän riitansa tasapuo-
lisesti ja oikeudenmukaisesti, sillä 
Jumala rakastaa oikeudenmukai-
suutta. ’ Edellä mainitussa jakees-
sa mainitaan keinoja sodan lopet-
tamiseksi. Myös YK:n peruskirjassa 
(luvuissa 6 ja 7) todetaan, että YK:
lla on oikeus puolustaa valtioita, 
jotka kuuluvat YK:hon. Koraanissa 
sanotaan, että sotivien osapuo-
lien välille pitäisi tehdä rauha. YK:
n peruskirjassa (artiklassa 33) riite-
levien osapuolten olisi ensi sijassa 
’pyrittävä ratkaisuun käyttämällä 
neuvotteluja, tutkimusmenettelyä, 
välitystä, sovintomenettelyä, väli-
tysoikeudellista tai tuomioistuin-
menettelyä, alueellisten elinten 
tai sopimusten apua taikka mui-
ta rauhanomaisia keinoja.’ Nämä 
tavat eivät eroa ollenkaan islamin 
antamista säännöistä muslimeil-
le. YK:n peruskirjassa sanotaan, et-
tä pitää neuvotella  ja löytää so-
pu osapuolien välille. Taistelevien 
osapuolten välille tulee neuvotella 
rauha. Sopu ei synny ennen edel-
täviä neuvotteluja.  Jos yksi sotaa 
käyvistä valtioista vaatii sodan jat-
kamista, toisten valtioiden on jat-
kettava sotaa sitä valtiota vastaan, 
joka haluaa jatkaa sodankäyntiä. 
YK:n peruskirjan artiklassa 42 sa-
notaan, että YK:lla on oikeus käydä 
sotaa niitä valtioita vastaan, jotka 
uhkaavat kansainvälistä rauhaa ja 
turvallisuutta.

Yk:n peruskirja pysähtyy tähän as-
teeseen, mutta Koraanissa ei jäädä 
siihen, vaan Koraanissa vaaditaan 
oikeudenmukaisen sovun löyty-
misestä sodan jälkeen. Koraanin 
sodan jälkeisten rauhanehtojen ei 
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pitäisi kohdella mielivaltaisesti hä-
viäjää, vaikka se ei  voittanut sotaa.  
Rauhanehtojen tulisi olla tasaver-
taiset kaikkien välillä, esimerkkinä 
Irakin tapahtumat  vuonna 1991. 
Islam on antanut kaikille keske-
nään taisteleville ryhmille heidän 
taustastaan riippumatta, yhden 
yhteisen päämäärän. Tämä tavoi-
te on rauhanomaisen sovun löy-
täminen. Kuten Koraanissa jakees-
sa 8:61 todetaan: ’Jos he taipuvat 
rauhaan, taivu sinäkin ja luota Ju-
malaan. Hän on kuuleva, tietävä.’ 
Muslimeja rohkaistaan asettumaan 
rauhan puolelle,  eikä heitä moiti-
ta niiden aseellisesta puolustautu-
misesta hyökkääjää vastaan. Näin 
kerrotaan 8:38:’ Sano uskottomille, 
että jos he herkeävät, heille an-
netaan anteeksi heidän aiemmat 
tekonsa, mutta jos he aloittavat vi-
hollisuudet uudestaan, miettikööt 
kuinka aikaisempien kansojen kä-
vi.’ Edellisestä selviää että islam oi-
keuttaa taistelun vain itsepuolus-
tuksen nimissä. Itsepuolustuksella 
on myös oltava rajat ja säännöt.

Itsepuolustus on valtioiden luon-
nollinen oikeus, ja se on tunnus-

tettu kansainvälisesti. Kaikki valtiot 
tähtäävät siihen, että he puolus-
tavat itseään siten, että heillä on 
omat armeijat ja oma sotateolli-
suus tai varustautumalla hankki-
malla puolustautumiseen tarvit-
tavat aseet. Tämä on kaikki valmis-
tautumista hyökkäystä varten ja 
tämä voi synnyttää pelkoa toisissa. 
Ehkä  vastustaja ei uskalla hyökätä, 
kun puolustautuva valtio  on niin 
hyvin varustautunut. Seuraavas-
sa Koraanin jakeessa pyydetään 
muslimeilta 8:60: ’Jos he taipuvat 
rauhaan, taivu sinäkin ja luota Ju-
malaan.’

Seuraavassa julkaisussa kirjoitan 
uskontojen välisestä dialogista, jos 
Jumala suo. 

Teksti: Hassan Al-Hello
Kirjoittaja on oikeustieteiden 

maisteri ja tutkii tällä hetkellä 
terrorismin synnyn syitä Tanskassa 

Arab Open Academyssa.  

Enkelin silmin
nään äidin hymyn
Rauhalliseen, turvalliseen
isoon syliin
luottavaisena käperryn

Enkelin silmin
nään äidin hyvän
Kiireettömään, onnelliseen
lapsen kanssa
yhdessä olemiseen

Enkelin silmin
nään äidin poistuvan
tuskaiseen, itkuiseen
tytön kasvoihin
jää muistot kauneimmat

Enkelin silmin
nään nyt kauneuden
Opettavaiseen, hyvään
ja uskoen
onnelliseen Jumalaan.

Elämä

Hammaslääkärikeskus
EUROHAMMAS      UUSHAMMAS

Saat ystävällistä ja asiantuntevaa
hammaslääkäripalvelua
Hammaslääkäri Mikko Larjomaa

Hampaanvärinen paikkaus
Kivuton hampaan poisto
Hammaskiven ja hammasvärjäyty-
mien poisto, fl uoraus, puhdistus alk. 
48 €
Hampaanvalkaisu
Rautametallisproteesit, sillat ja 
kruunut
Muut palvelut: Keinojuurihammas
Kirurgia
Hammaskorut

•
•
•

•
•

•
•
•

Erikoishammasteknikon palvelut
Proteesit kuin omat hampaat parhailla 
materiaaleilla ja ammattitaidolla

Ylä- ja alaleuan kokoproteesit
Korjaukset ja pohjaukset
Pohjaukset ja korjaukset myös 
odottaessa
Hätätapauksessa ylä- ja alaleuan 
kokoproteesin valmistus 12 h

•
•
•

•

24 H Katutaso
- helppo pyörätuolille

T
A
K
U
U
T
Y
Ö

Hammasteknikko 24 h

✆ 726 2266             HÄMEENTIE 60          ✆ 146 1460

EDULLISESTI JA NOPEASTI!

Mona-Faiza Lindell
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S
uomen islamilaisen neuvosto (SI-
NE) ry aloitti toimintansa noin 
puolitoista vuotta sitten. Tällä 
hetkellä sen jäseninä on noin 20 
järjestöä. SINE:n jäseneksi voivat 
hakea Suomessa aktiivisesti toi-
mivat islamilaiset yhdistykset ja 

yhdyskunnat. Sen strategia- ja toimintasuun-
nitelmaehdotuksessa mainitaan yhtenä tavoit-
teena Neuvoston organisaatiorakenteen ja toi-
minnan kehittäminen.  Neuvosto harjoittaa 
toimintaansa erilaisten lautakuntien kautta ja 
suunnitelmaan kirjattiin lautakuntien rakentei-
ta ja toimintaa koskevia päätöksiä. Jokaisella 
lautakunnalla on puheenjohtaja, joka johtaa 
lautakunnan toimintaa. Kullakin lautakunnalla 
on myös oma toimintasuunnitelmansa, jonka 
pohjalta se laatii tarvitsemansa budjetti- esityk-
sen. Lautakuntien toimintaa toteutetaan erilai-
silla projekteilla, joille kullekin haetaan erikseen 
rahoitusta. Projektit voivat olla foorumeja, kon-
ferensseja, tapahtumia, koulutustilaisuuksia ja 
seminaareja.

Jäsenjärjestöt voivat nimittää omia ehdokkai-
taan lautakuntiin, mutta myös muut asiantun-
tijat voivat osallistua niiden toimintaan. Tällä 
hetkellä neuvostolla on viisi lautakuntaa.

Lainopin lautakunnan perustaminen on mää-
rätty Neuvoston säännöissä ja sen jäseninä 
ovat yhdyskuntien imaamit sekä maallisen lain 
asiantuntijat kuten lakimiehet. Lainopin lau-
takunnan tehtäviin kuuluu islamilaisen lain ja 
muslimien jokapäiväisen elämän haasteet Suo-
messa.

Medialautakunnan toimintaan voivat osallistua 
media- ja lehdistöalan ammattilaiset, toimitta-
jat, päätoimittajat, atk-asiantuntijat ja ohjelmoi-
jat.Medialautakunnan tehtävänä on seurata 
islamista ja muslimeista julkaistuja uutisia, leh-
tiartikkeleita ja niiden oikeellisuutta ja vastaa-
vuutta uskonnonvapauslakiin ja vastuulliseen 
sananvapauteen, joka ei lietso vihaa Suomes-
sa. Lautakunnan tehtävänä on myös vastata 

esiin tulleisiin lehdistössä julkaistuihin virhei-
siin ja loukkauksiin esittäen selkeästi islamin 
kannan asiaan. Tarvittaessa lautakunta toimii 
yhteistyössä Julkisen Sanan Neuvoston ja vi-
ranomaisten kanssa rasististen ja loukkaavien 
julkaisujen pysäyttämiseksi. Se myös valmiste-
lee Neuvoston Internet-sivuille materiaaleja ja 
suunnittelee Neuvoston julkaisut.

Nuorisolautakunnan jäseninä ovat nuorisojär-
jestöjen edustajat ja henkilöt, joilla on alan 
koulutusta ja toimivat nuorisotyössä. Nuoriso-
lautakunnan tehtävänä on kehittää ratkaisuja 
nuorison viihtyvyyteen, kehittää yhteisiä ajan-
viettotapoja ja edistää päihteetöntä ja moraa-
lista elämää musliminuorten parissa. Se pyrkii 
myös tukemaan musliminuorten islamilaista 
koulutusta ja heidän valmiuttaan työelämään.

Opetuslautakunnan jäseninä ovat ensisijaisesti 
pätevät opettajat ja henkilöt joilla on ylempi 
korkeakoulututkinto. Lautakunnan tehtävänä 
on kehittää islamin opetuksen opetussuunni-
telmaa ja löytää ratkaisuja koskien islamin ope-
tuksen ongelmia kouluissa ja islamin opettajien 
koulutusta.

Hautausmaalautakunnan tehtävänä on ratkais-
ta muslimien hautausmaaongelma.

SINE:n toiminta on nyt näiden lautakuntien 
harteilla. Nähtäväksi jää kuinka SINE saa jäsenis-
tönsä liikkeelle ja yhdistettyä hajanaisen mus-
limikentän vapaaehtoistoimintaan koko islami-
laisen yhteisön etuja ajamaan.

Paula Bahmanpour
Kirjoittaja on Resalat Islami-

laisen Yhdyskunnan puheen-
johtaja ja toimii myös Suo-

men Islamilaisen Neuvoston 
sihteerinä.

Suomen Islamilainen
Neuvosto ja sen lautakunnat
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Muslimeista etenkin shiiamuslimit 
ovat tehneet peilistä taidetta. Use-
at moskeijat käyttävät peiliä koris-
teena. Tähän on luultavasti monia 
syitä, esimerkiksi se voisi symbo-
lisoida sitä, että moskeija on kuin 
peili samalla tavalla kuin ihminen, 
joka kaunistautuu peilin edessä. 
Ihminen käyttää moskeijaa sielun-
sa puhdistamiseen. 

Peilimosaiikin kokoaminen vaatii 
kosolti aikaa ja ennen muuta kärsi-
vällisyyttä. Keskikokoiseen työhön 
voi kulua jopa 14000 palaa, siis 14 
kertaa suuren, tavallisen palapelin 
verran. Sama toki vielä enemmän 
käytettyyn aikaan suhteutettuna, 
sillä kaikki tehdään käsin. Lasiset 
mosaiikkipalat mitataan tarkasti 
viivaimen ja sabluunan avulla, lei-
kataan lasiveitsellä ja taitellaan irti 
alustastaan. 
Valmiit peilipalat asetellaan peh-

meän kipsimassan päälle limittäin 
ja lomittain, jonka seurauksena 
saadaan aikaan kolmiuloitteinen 
vaikutelma. Niinpä lopputulos on-
kin häikäisevä, kun tuhannet pa-
laset heijastavat valoa lisäten ti-
lantuntua. Palapeiliin käytettävän 
peilin tulee olla ohutta, alle parin 
millimetrin paksuista.

Kuvioissa toistuvat islamille tyy-
pilliset geometriset muodot se-

kä tähdet tai kukat.Värejä voidaan 
käyttää mm. ujuttamalla sekaan 
spraymaalilla maalattua lasia. Teos 
on ensiksi suunniteltava pikkutar-
kasti, luotava mielessä kokonaisil-
me ensin paperille.

Sen lisäksi että nämä pienet peilin 
palaset tuovat moskeijaan valoa ja 
sädehdintää, tällaisella peilillä on 
myös yksi ainutlaatuinen ominai-
suus. Kun katsot itseäsi tavallisesta 

Palapeilitaidetta
Ihminen on käyttä-
nyt peiliä jo satojen, 
ellei tuhansien vuo-
sien ajan. Nykyajan 
ihminen tuskin tulisi 
toimeen ilman sitä. Ih-
misillä on tarve kaunis-
tautua ja katsoa omaa 
kuvaansa. Ehkä tämä 
johtuu juuri siitä, että 
Jumala on kaunis sekä 
pitää kauneudesta ja 
on laittanut meidänkin 
sydämiimme kauneu-
den kaipuun. Peili on 
myös taiteen kohde. peilimosaiikin rakentaminen vaatii tarkkuutta ja kärsivällisYYttä.

suomen ensimmäinen peilimosaiikilla tehtY allah löYtYY resalatin tiloista. 
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peilistä, näet oman kuvasi. Mutta 
kun katsot kuvaasi pienistä pala-
sista tehdystä peilistä, et enää näe 
piirteitäsi. Kuvastaisikohan tämä si-
tä, että meidän ei tulisi katsoa vain 
ulkoisia piirteitämme vaan tutkia 
sielumme syvyyksiä? 

Me voimme tutustua tähän suu-
renmoiseen taiteenlajiin Resalat 
Islamilaisen Yhdyskunnan tiloissa 
Fatemeh Zahran kulttuurikeskuk-
sessa Helsingin Laajasalossa.  Pa-
lapeilitaiteeseen erikoistunut arti-
saani Ali Al-Rebeai on tehnyt tä-
män keskuksen seinille kauniita 
peilimosaiikkitöitä, 
jotka tuovat sinne 
tuulahduksen idän 
eksoottisista mos-
keijoista. 

Ali Al-Rebeai on 
oppinut taiton-
sa isältään, jonka 
oppipoikana hän 
aloitti kuusitoista-

vuotiaana synnyinmaassaan Ira-
kissa. Hän on ainoa mestari maas-
samme tällä alalla. Ali on asunut 
maassamme neljän vuoden ajan 
luoden itämaista kauneutta ym-
pärilleen.

Hän on työskennellyt myös mm. 
Irakissa, Jordaniassa, Venäjällä ja 
Norjassa sekä Suomessa, Helsin-
gissä ja Kotkassa. Alin suurtöihin 
kuuluu mm. presidentti Saddam 
Husseinin palatsin koristaminen 
kymmenin tuhansin valoa taitta-
vin peilein. 

Alilta voi tilata töitä erilai-
siin tiloihin kuten liikkei-
siin, ravintoloihin, hotel-
leihin ja yrityksiin. Hänen 
töitään löytää myös yksi-
tyiskodeista, mm. joihin-
kiin kerrostaloasuntoihin 
on rakennettu eteinen 
peilimosaiikista.

Palapeilien valmistamisen 

taito ja itämaisuuden tunne pala-
peilitöissä on lähtöisin Iranista, mis-
sä tämä taidekulttuuri kukoistaa. 

Ali on iloinen voidessaan tuoda 
tämän taiteenalan Suomeen, sillä 
useissa kulttuureissa ovat yksityis-
kohtaiset, miniatyyrimaiset ja ko-
risteelliset sisustuselementit ylei-
sempiä kuin täällä sisustuksessa 
pelkistytempää tyyliä suosivassa, 
mutta kauneutta ymmärtävässä 
maassamme.

Allahia, Suurinta, ilahduttaa kaune-
us sieluissa ja elämässä. Ali Al-Re-
beai luo kauneutta ympärilleen.

Ali Al-Rebeaihin voi ottaa yhteyt-
tä puhelimitse numeroon 040 912 
6692.

Teksti:
Ibrahim Valo

Taiteilijat yrittävät 
esittää luoma-
kunnan kauneut-
ta peilien avulla 
tekemällä erilaisia 
tähti- ja kukka-
kuvioita pienistä 
peilin palasista.

HazratH Ma’asouMen Moskeijan kupoli on koristeltu peiliMosaiikilla.
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Islamin kehoitus opiskella toimii motiivina myös mus-
liminaisille. Naisen itsensä sekä hänen sosiaalisen ver-
kostonsa kannalta on todella hyvä, että nainen koulut-
tautuu korkeatasoisesti. Koraanin sanat sekä Profeetan 
kehoitukset ovat olleet myös oman kouluttautumis-
haluni lähteenä. 

Kun muutin perheeni kanssa Suomeen, opiskelu oli to-
della vaikeaa vieraan kielen takia. Ei ollut helppoa opis-
kella vieraalla kielellä, kun lisäksi piti opetella kulttuu-
ri- ja käyttäytymisnormit. Kiitos Allahille, sain helposti 
hyviä ystäviä, jotka opettivat minulle suomenkieltä. 
Heidän ansiosta aloitin opiskelun vuoden kuluttua saa-
pumisestani Suomeen. Olen kiitollinen heille aina.

Täällä hetkellä opiskelen HESOTE:ssa (Helsingin sosiaa-
li- ja terveysalan oppilaitos), lähihoitajakoulutuksessa ja 
tarkoituksena olisi suuntautua suu- ja hammashoidon 
koulutusohjelmaan. Toivon Allahilta, että hän antaa 
voimia pystyäkseni suorittamaan minun tehtäväni ko-

tona ja koulussa, kummatkin ovat tärkeitä minulle. Koti 
ja minun perheeni on tärkeintä elämässä. Minulle on 
myös tärkeää saada hyvät arvosanat koulussa. Suun-
nittelen jatkavani opintojani mahdollisesti ammatti-
korkeakoulussa.

Kokemuksia työelämästä

Olen etsinyt oppisopimuspaikkaa apteekeista lääke-
työntekijänä. On vaikea saada paikkaa muutenkin, mut-
ta paikan saaminen on tullut minulle vaikeammaksi 
huivin takia, se on ikävä asia. On nähtävästi vielä ih-
misiä, jotka ajattelevat huivin olevan työeste tai ovat 
muuten rasisteja muslimeita kohtaan. Se on kuitenkin 
lain rikkomista. Minulle on käynyt monta kertaa niin, 
että apteekkarit sanovat minulle: Jos otat huivin pois, 
niin saat oppisopimuspaikan meiltä. Tuollaisesta käy-
töksestä tulee paha mieli, mutta en alistu tähän, vaan 
minä jatkan sisukkaasti opiskeluani. Monessa paikassa 
musliminaiset pitävät huivia, eikä heillä ole mitään on-
gelmia eikä esteitä työssä. Myös kouluissa on paljon 
musliminaisia, joille on huivi ja jotka ovat päässeet kou-
luun opiskelemaan. Moni muslimi on myös valmistu-
nut ja päässyt töihin. 

En ole ainoa musli-
mi koulussa. Al-Helo 
Gufran kertoo opis-
kelu motiivistaan: 
”Olen hakenut tähän 
kouluun, koska mi-
nua kiinnostaa lähi-
hoitajan työ. Haluan 
suuntautua sairaan-
hoitoon ja huolen-
pitoon ja kun olen 
sosiaalinen, haluan 
olla muiden kanssa 
tekemisissä ja pidän 
muiden hoitami-
sesta. ” Hän jatkaa: 
”Aluksi opiskelu oli 
vaikeaa, mutta ajan 
myötä rupesin ym-

Ura tähtäimessä
- musliminaiset opintiellä

Islam on uskonto, joka 
kehottaa uskovia op-
pimaan uutta elämän 
eri vaiheissa. Profeet-
ta Muhammad (roh) 
sanoi: Jokaisen mus-
limin tulee opiskel-
la. Hän kehoitti myös 
motivoimaan muita 
muslimeja opintiel-
lä: Pitäkää oikeuten-
ne opiskella vauvas-
ta hautaan. Ihmisten 
auttaminen on tärkeä 
osa islamin uskonnos-
sa ja se on teoista pa-
ras.

liisa somerharju näkee eri kulttuurit 
rikkautena.
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märtämään enemmän lähihoitajan työstä. Haluan tu-
levaisuudessa työskennellä sairaalassa, sillä se olisi kiin-
nostavampaa kuin työharjoittelupaikka kotisairaan-
hoidossa. Opiskelu ja työ ovat tärkeitä asioita minulle, 
koska meidän uskontomme ja meidän Profeettamme 
on motivoinut meitä opiskelemaan ja minä haluan toi-
mia hyvänä esimerkkinä muslimina.”

HESORE:ssa farmanomikoulutuksessa opiskeleva Nuor 
Al-Quadsia kertoo omista kokemuksistaan seuraavasti: 
”Olen opiskellut farmanomikoulutuksessa lääketyön-
tekijäksi eli farmaseutin apulaiseksi puolitoista vuotta. 
Farmanomin koulutus kestää 3 vuotta. Ensimmäinen 
opiskeluvuosi meni hyvin, koska kerrattiin yleisiä tiedo-
ja. Toisena vuonna opiskeltiin enemmän apteekkialan 
liittyviä tehtäviä. Meille on joka vuosi työharjoittelua 
apteekissa. En tunne itseäni erilaiseksi kuin muut, kos-
ka täällä kaikki kohtelevat minua ja muita  muslimeita 
hyvin. Aina, jos tarvitsen apua opiskeluun liittyvissä 
asioissa, niin aina apua myös löytyy.”

Fysiikan ja matematiikan opettaja Liisa Somerharjulla 
on kokemusta eri uskonnoista ja kulttuureista tulevista 
opiskelijoista. ”Ulkomaalaiset ja ulkomaalaiset muslimit 
ovat pääsääntöisesti hyviä opiskelijoita, iloisia ja ahke-
ria. Aluksi kielen kanssa on ongelmia, mutta opintojen 
edetessä, kun opiskelijan kielitaito parantuu, niin opis-
kelutkin sujuvat paremmin. Muslimiopiskelijat ovat 

pärjänneet hyvin arkielämässä ja opiskelussa. Monet 
maahanmuuttajat ovat opiskelleet kotimaassa ja he 
ovat hyviä matematiikassa sekä fysiikassa. Minun ryh-
mässäni on kolme ulkomaalaista opiskelijaa, joista kaksi 
on islamin uskontoa edustavia (Irakista ja Albaniasta) ja 
yksi japanilainen. Heidän opiskelunsa sujuu hyvin, sillä 
he ovat luonteeltaan positiivisia ja myönteisiä. 1970-lu-
vulla ei ollut paljoakaan ulkomaalaisia Helsingissä, mut-
ta nyt heitä on paljon ja se on mielestäni hyvä asia.” 

HESOTE:ssa on kiva opiskella. He ymmärtävät musli-
minaisten tapoja ja kunnioittavat niitä sekä yrittävät 
auttaa aina meitä kaikissa opiskeluasioissa. Vaikka mi-
nulla oli alussa vaikeuksia saada opiskelupaikkaa ja 
työpaikkaa uskontoni sekä suomenkielentaitoni takia, 
haluan silti jatkaa mahdollisesti opiskelujani. Opiskelu 
on minun, perheeni ja sosiaalisen ympäristöni kannalta 
hyvä asia. Islamin uskonto opetti meille, että kaikkein 
paras teko on toisten ihmisten auttaminen, jotta näin 
lähentyisimme Allahia. Myös musliminaisten kannalta 
on todella tärkeää se, että me naiset kouluttaudumme 
mahdollisimman hyvin. Koraanissa sanotaan: Jos joku 
elättää yhden ihmisen, on sama kuin olisi elättänyt ko-
ko ihmiskunnan.

Teksti: Wildaan Al-Azaawi

wildaan kannustaa musliminaisia opiskeluun.
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Hän loi teidät yhdestä sielusta. 7:189

Allah (ylistys Hänelle) julistaa Koraanissa naisen ja mie-
hen välistä tasa-arvoa. Hän muistuttaa meitä, että 
meidät on luota samasta sielusta ja meillä on yhteinen 
alkuperä. Miehellä ei ole Jumalan edessä mitään etu-
oikeutettua asemaa naiseen nähden, vaan molemmat 
luotiin tasa-arvoisiksi ja molempien on käsketty totella 
ja palvella Kaikkivaltiasta. Tämä on islamin ikuinen sa-
noma, jonka Profeetta Muhammad (rh) julisti yli 1400 
vuotta sitten.

Tämän artikkelin tarkoituksena on osoittaa, että su-
kupuolten välinen tasa-arvo on yksi islamin keskeisiä 
konsepteja, niin hengellisesti kuin lainsäädännöllises-
ti. Etenkin mitä tulee miehen ja naisen väliseen tasa-
arvoon avioliitossa. En tarkoita että kaikki miesten ja 
naisten väliset eroavuudet tulisi poistaa, tasa-arvohan 
on sitä että niin miestä kuin naistakaan ei tulisi koh-
della epäoikeudenmukaisesti tai heitä eriarvoistavilla 
laeilla. Miesten ja naisten välillä on eroja, vaikka jotkut 
yrittävät osoittaa toisin,1 ja niiden huomiotta jättämi-
nen olisi epäoikeudenmukaista,  ja jos mitään, niin 
oikeutta voidaan palvella parhaiten, kun nämä erot 
on tunnustettu. 2 Aivan samalla tavoin kuin 
Allah asettaa eri lait vapaalle miehelle ja orjalle, koska 
heidän tilanteensa, asemansa ja mahdollisuutensa ovat 
erilaiset, Hän on tietoinen (kuten Hän on tietoinen kai-
kesta) myös miesten ja naisten välisistä eroista. Joten 
kun miehelle on määrätty jotain etuisuuksia naiseen 
nähden tietyissä tilanteissa, naiselle on toisaalta an-
nettu etuoikeuksia, joita ei ole miehillä. Näinollen joh-
topäätöksenä on sukupuolten välinen tasa-arvo, jossa 
molempien tarpeet on huomioitu, jotta voitaisiin saa-
vuttaa parhain tulos terveelle ja onnelliselle elämälle. 

Ensin meidän tulisi ymmärtää, että miehillä ja naisilla 
on oltava samanarvoinen henkinen asema, sillä ilman 
sitä on turhaa yrittää soveltaa lainsäädännöllistä tasa-
arvoa. Jos Allah ei ole luonut miestä ja naista tasa-ar-
voisesti ja he eivät ole tasa-arvoisia hengellisesti, ei ole 
mitään tarvetta puolustaa periaatetta, että Allah on 
kohdellut heitä tasa-arvoisesti lainsäädännössään. Aloi-
tamme tutkimalla artikkelin alussa olevaa väittämää.  
Sama muistutus on toistettu Naisten suuran alussa: 

Oi Ihmiset! Pelätkää Herraanne, Joka loi teidät yhdestä sie-
lusta ja loi siitä sille parin ja heistä lisääntyi lukuisia miehiä 
ja naisia. Ja pelätkää Jumalaa jolta haette yhteisiä oikeuk-
sianne. Totisesti Allah valvoo teitä.

Tämä jae alkaa varoittamalla ihmiskuntaa, että heidät 
on luotu yhdestä sielusta ja että heidän parinsa on 
luotu siitä samasta sielusta. Jae jatkuu muistuttamalla 
miehiä ja naisia kääntymään Allahin puoleen tekojensa 
ja oikeuksiensa saavuttamiseksi ja muistuttaa ihmistä 
että hän on tullut kohdusta. Jae julistaa sukupuolten 
tasa-arvoa sillä perusteella, että he ovat lähtöisin sa-
masta alkuperästä.

Koraani antaa lujan perustan hengelliselle tasa-arvolle. 
Seuraava lause selvästi osoittaa naisen ja miehen hen-
gellisen tasa-arvon, niin ettei muslimien sydämiin jää 
epäilystäkään siitä:

 Jumala on valmistanut anteeksiannon ja suu-
ren palkan alistuville miehille ja naisille, uskoville miehille 
ja naisille, nöyrille miehille ja naisille, hurskaille miehille ja 
naisille, kärsivällisille miehille ja naisille, hartaille miehille 
ja naisille, almuja antaville miehille ja naisille, paastoaville 
miehille ja naisille, siveille miehille ja naisille ja niille mie-
hille ja naisille, jotka usein ajattelevat Jumalaa. 
(Ryhmien suura 33:35 al-Ahzab) 

ja
 Jos joku uskova, mies tai nainen, tekee hyvää, 
me herätämme hänet hyvään elämään ja palkitsemme 
hänet hänen parhaimpien tekojensa mukaan. 
(Mehiläisten suura 16:97 an-Nahl)

Koska nainen ja mies ovat hengellisesti tasa-arvoisessa 
asemassa, voimme olettaa että heitä koskeva lainsää-
däntö perustuu oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon. 
Sillä jos laissa suosittaisiin toista toisen kustannuksel-
la, se estäisi samanarvoisen henkisen aseman saa-
vuttamisen, ja olisi näinollen epäoikeudenmukaista; 
ja  Jumala ei tee vääryyttä hivenenkään ver-
ran.  3 

Koraanissa on jae, jonka on tulkittu rikkovan tasa-ar-
voa. Se kuuluu: 

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Koraanin näkökanta
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 Erotettu vaimo odottakoon kolmen kuukau-
tiskierron ajan, jos hän uskoo Jumalaan ja viimeiseen 
päivään, eikä hän saa salata, mitä Jumala on hänen koh-
dussaan luonut.  Hänen aviomiehellään on täysi oikeus 
ottaa hänet tänä aikana takaisin, jos hän tahtoo sovintoa. 
Erotetulla naisella on samat velvollisuudet ja samat oikeu-
det kohtuuden mukaan, mutta mies on häntä asteen kor-
keammalla. Jumala on Mahtava, Voimallinen. 
(Lehmän suura 2:228 Al-Baqarah)

Ristiriitaiseksi väitetty lause ”...mutta mies on häntä as-
teen korkeammalla”, jota on käytetty melko yleisesti 
osoittamaan että miehille on annettu korkeampi asema 
islamissa. Mutta jos jaetta tarkastellaan sen sisällön mu-
kaan, sana aste  viittaa miesten oikeuteen ottaa 
takaisin eronnut vaimo hänen odotusajallaan (iddah),4 
sillä jae sanoo: hänen aviomiehellään on täysi oikeus 
ottaa hänet tänä aikana takaisin...

Jakeen mukaan naisilla on samanlaiset oikeudet kuin 
heillä jotka ovat heitä vastaan,  ja naisten asema ennen 
islamia, jolloin heitä kohdeltiin hieman paremmin kuin 
orjia, kumottiin antamalla naisille oikeuksia miehiin 

nähden. Jotkut näistä oikeuksista, kuten avioeroa kos-
keva jae, on mainittu Avioeron suurassa, jossa naisten 
lailliset oikeudet; oikeus asuntoon (65:1 & 6) ja oikeus 
elatukseen (65:6-7) mainitaan. Sharia on luonut tasapai-
non miesten ja naisten välisille oikeuksille, sen sijaan, 
että olisi yrittänyt poistaa heidän väliset erot. Joten kun 
avioerossa miehellä on oikeus eroamiseen ja sovitte-
luun, naiselle on myönnetty täysi ylläpito avioliitossa, 
ja eron sattuessa, tietyn ajan sen jälkeen.

Tärkeä periaate on että vaikka lailta halutaan tasa-ar-
voa, se ei tarkoita että tosiasiat tulisi jättää huomioi-
matta. Ali Hussain al-Hakim sanoo: ”Me uskomme että 
mies ja nainen eroavat niin biologisesti kuin psykolo-
gisestikin ja Luoja on tehnyt niin tarkoituksella. Joten 
oikeuksien tasa-arvoa ei pitäisi käyttää tekosyynä hei-
dän samankaltaisille laeille. 5”

Avain onnistuneeseen, oikeaan tasa-arvoon ei ole oike-
uksien samankaltaisuus, vaan että lait ja säännöt takaa-
vat sekä miehelle että naiselle parhaan mahdollisen toi-
mivan yhteiskunnan. Avioliitto on islamissa sosiaalinen 
sopimus ja sellaisena sen on tarkoitus tuoda menestystä 
ja onnea yhteiskuntaan. Tohtori Abdur Rahman Doi pu-
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huu avioerosta: Islamissa avioliitto on siviilioi- 
keudellinen sopimus ja sellaisena sen tulisi joko toimia 
tai peruuttaa, jos se lakkaa toimimasta. 6

Islam, joka on uskonto tälle ja tulevalle elämälle, noudat-
taa lainsäädäntöä joka sallii onnellisuuden tavoittelun 
kaikille sen jäsenille, ja välttää sellaisia olosuhteita joissa 
se saavutetaan toisten kustannuksella. Vain katsaus tä-
män päivän maailmaan saa meidät huomaamaan kuin-
ka osa maailmaa on saavuttanut vaurautta muiden kus-
tannuksella. Tämä globaali ilmiö heijastuu myös tämän 
päivän ihmisten mentaliteettiin, jossa he itsekkäästi et-
sivät omaa onneaan huolimatta siitä mitä kärsimystä se 
tuottaa muille. Tällainen elämäntapa on shari 
ah-lain vastaista, joka puolestaa etsii onnea ja tasa- 
arvoa kaikille. 

Islamilaisen tasa-arvon tutustumiseen tulee ongel-
mia, jos tasa-arvon mittapuuksi otetaan länsimaisen 
kulttuurin arvot. Länsimaita, jotka ovat epäilemättä 
tehneet paljon naistensa yhteiskunnallisen tasa-arvon 
saavuttamiseksi, pidetään nykyään esimerkillisinä mal-
leina. 

En tarkoita myöskään, että itämainen kulttuuri olisi 
standardi, jolla mitataan. Itämaiset kulttuurit ovat usein 
olleet hyvin patriarkaalisia, jonka vuoksi niin monissa is-
lamilaisissa maissa vielä tänäänkin naiset ovat heikossa 
asemassa huolimatta islamin tasa-arvon opetuksista. 
Sen sijaan että islamilaisia lakeja mitattaisiin minkään 
kulttuurin arvojen mukaan, meidän tulisi yrittää nähdä 
islamilaiset lait maailmanlaajuisina, kulttuureista riippu-
mattomina lakeina.

Tutkimalla Koraanin jakeita, niistä välittyy tasa-arvo ko-
ko ihmiskunnalle. Allah ei ole tehnyt mitään eroa suku-
puolten tai rotujen välillä. Ainoastaan hurskaus erottaa 

ihmiset. Naisella ja miehellä on kullakin omat vahvuu-
tensa ja heikkoutensa. 

Maailmankaikkeuden Luojana Allah tietää tämän ja on 
Armossaan antanut miehelle ja naiselle heille sopivat 
tehtävät. 

Oi ihmiskunta! Totisesti olemme luoneet teidät miehestä 
ja naisesta, ja olemme tehneet teistä heimoja ja perheitä 
jotta tuntisitte toisenne. Totisesti kunnioitetuin teistä Alla-
hin luona on (hän jolla on eniten taqwaa (uskoa)), totisesti 
Allah on Tietävä, Tietoinen.
Huoneiden suura (49:13) Al-Hujurat

Abbas Bahmanpour
Kirjoittaja opiskelee 

islamin tieteitä,
Islamic College of 

Londonissa
(Middlesex University)
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Islam on uskonto, joka kattaa kaikki elämänalueet. Hengellisten asioi-
den lisäksi myös fyysisillä asioilla on oma paikkansa ja tarkoituksensa. 
Kaikki asiat vaikuttavat toisiinsa. Samalla kun kaikki teot kumpuavat 
ihmisen hengellisestä puolesta (mm. uskomuksista ja motivaatiosta) 
teot vaativat henkisen voiman ja sisun lisäksi fyysistä voimaa niiden 
toteuttamiseksi. Elämä on täynnä tilanteita, jotka vaativat fyysistä voi-
maa, jotta niistä voisi selviytyä. Tällaisia tilanteita tulee eteen perhe-
elämässä, työssä ja vapaa-ajalla. Fyysinen energia on keino ja väline, 
jolla ihminen voi toteuttaa hyvät tavoitteensa.

Liikunnan harrastamisen motiivit
Koska islamissa myös aikomus on te-
ko, oikealla aikomuksella ja tavoit-
teella harrastettua liikuntaa 
voidaan pitää yhtenä Juma-
lan palvelemisen muotona. 
Fyysisen voiman hankkimi-
sen ei pitäisi olla liikunnan 
itsetarkoitus. Tämän lisäksi 
hankittuja voimavaroja ei pi-
täisi käyttää vääriin tarkoi-
tuksiin. Puhdas liikunnanilo 
ja virkistäytyminen ovat yh-
tä hyväksyttäviä motiiveja 
liikunnan harrastamiseen 
kuin hyötysyyt.

Musliminaisten liikunnan erityisvaatimukset
Koska musliminaisilla on erityinen pukeutumiskoodi, jota heidän tu-
lee noudattaa, heidän mahdollisuutensa liikunnan harrastamiseen 
on jonkin verran rajoittunutta. Tänä päivänä on kuitenkin paljon 
vain naisille tarkoitettuja kuntosaleja ja erityisesti musliminaisille 
suunnattuja liikuntavuoroja uimahalleilla ja muualla, mistä olemme 
erittäin iloisia.

Resalat Islamilainen Yhdyskunta järjestää
LIIKUNTAA MUSLIMINAISILLE JA LAPSILLE
Laajasalon palloiluhallilla (Sarvastonkaari 23, Helsinki)
perjantaisin klo 14-17

Sali on varattu ainoastaan musliminaisille ja lapsille. 
Myös katsomo on suljettu siksi aikaa.
Omat pukuhuoneet ja suihkut käytössä.
Salissa voi pelata lento-, kori- ja sulkapalloa, tai harrastaa 
aerobickia tai muuta jumppaa.

LIIKUNTAA MUSLIMIMIEHILLE JA -POJILLE
Laajasalon palloiluhallilla (Sarvastonkaari 23, Helsinki)
lauantaisin klo 19-21

Yhteydenotot ja tiedustelut: 
resalat.yhdyskunta@luukku.com tai 040 533 8079
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Liikunnan tärkeys Islamissa
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Islamilainen hijab on moniulotteinen käsite. Ensimmäi-
seksi siitä tulee mieleen naisen pään peittävä huivi se-
kä kehon muodot piilottava vaatetus. Tämä on totta, 
mutta hijab ei ole tarkoitettu ainoastaan peittämään 
kehoa, vaan muslimin tulisi omata myös niinsanottu 
sisäinen hijab. Sisäisellä hijabilla tarkoitetaan käytöksen 
siveyttä, katseen laskemista sekä tietoisesti huomiota 
herättävän käytöksen välttämistä. Kun muslimilla on 
peittävä vaatetus ja sielun hijab, tulee hänen hijabis-
taan kokonainen. 

”Profeetta, sano vaimoillesi ja tyttärillesi ja uskovaisille 
naisille, että heidän tulee laittaa vaate päänsä yli; näin on 
sopivinta, jotta heidät kunniallisiksi naisiksi huomataan, 
niin ettei heitä tunkeilevasti lähestytä; Jumala on kaikessa 
Viisas ja Laupias.” (Koraani 33:59)

Tässä jakeessa ja useissa muissa Koraanin jakeissa us-
kovia naisia kehotetaan pukeutumaan yleisillä paikolla 
niin, etteivät he herätä vieraiden miesten huomio-
ta. Islamilaisissa maissa hijabin käyttö on luontevaa, 

Voimakkaiden tunteiden

    hijab
suomalaiset musliminaiset viihtYvät hijabissa ja kantavat sitä rohkeasti sYrjinnästä huolimatta.
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eikä asiasta aiheudu on-
gelmia esimerkiksi työelä-
mässä. Täällä Suomessa 
ja muissakin länsimaissa 
huivin käyttö saa aikaan 
vähintään pientä ihmetys-
tä kanssaihmisissä ja voi 
pahimmassa tapaukses-
sa johtaa jopa syrjintään 
sekä eriasteisiin väkival-
lan tekoihin. Aiheuttaako 
muslimin huivi pelkoa vai 
ajattelevatko muita uskon-
toja harjoittavat henkilöt 
huivin alentavan naisia? 
Nyt, jos koskaan olisi aika 
kysyä musliminaisilta mitä 
mieltä he asiasta ovat.

Kun itse palasin islamiin ja 
aloin käyttämään huivia, 
olin aluksi kovin epävarma olosta-
ni. Monesti mietin, mitä muut mi-
nusta ajattelevat. Tulenko huonos-
ti kohdelluksi huivini takia, koska 
tällöin paljastan oman elämänkat-
somukseni. Ihmeellistä kyllä käyt-
täessäni huivia 
tunsin oleva-
ni turvassa ih-
misiltä, vaik-
ka ennen niin 
huomaamat-
tomana ihmi-
senä sain nyt 
osakseni suur-
ta mielenkiin-
toa. Toiset ih-
misistä kyseli-
vät innoissaan 
mistä maasta 
olen kotoisin 
ja ilmoittaes-
sani olevani 
suomalainen, 
kysyjä joko lo-
petti kyselyn-
sä ja poistui 
paikalta no-
lostuneena tai 
sitten ilmoitti mielipiteensä var-
sin selkeästi. Mitä kauemmin olin 
huivia käyttänyt, sitä varmem-

maksi tulin. En olisi voinut enää 
kuvitellakaan astuvani kotiovesta 
ilman säädyllistä hijabia. Tietojeni 
lisääntyessä oma varmuuteni teko-
ni oikeudesta kasvoi, eikä toisten 
mielipiteillä koskien uskontoani tai 
pukeutumistyyliäni ollut enää vä-

liä. Kun tiedän 
tekeväni oi-
kein, kuten Al-
lah tahtoo, se 
riittää minulle. 
Aina tielle sat-
tuu tietämät-
tömiä ihmisiä 
ja ihmisiä, jotka 
tiedosta huoli-
matta käyttäy-
tyvät huonos-
ti, mutta jos Al-
lah suo (Insha 
Allah) pystyn 
omalla esimer-
killäni osoitta-
maan heidän 
olevan vääräs-
sä.

En tiedä, joh-
tuuko onneni työ- ja kouluelä-
mässä siitä, että suhtaudun erittäin 
positiivisesti ja avoimesti hijabiini. 

Olen aina päässyt työhön ja kou-
luun, johon olen halunnut ja mo-
net epäilijät olen saanut, kiitos Alla-
hin, käännytettyä omalle puolelle-
ni.  Tosin kyllä niitä nuivasti huiviin 
suhtautujia työelämä on pullollaan 
ja minäkin olen useampaan ottee-
seen saanut valaista kanssaihmi-
siä, miksi hijabia pidetään. Kun itse 
suhtautuu omalla olemuksellaan 
positiivisesti omaan hijabiinsa ei-
kä lannistu pienestä, niin ei muuta 
kuin sisukkaasti eteenpäin.

Jos me muslimit olemme ylpeitä 
uskostamme ja kannamme hija-
bimme rohkeasti, auttaa se ainakin 
askeleen eteenpäin kohti tasaver-
taista työ- sekä elinkulttuuria täällä 
pohjolassa. Jos Allah suo, omal-
la toiminnallamme voimme edis-
tää, jos emme omaamme, ainakin 
lastemme asemaa länsimaisessa 
maailmassa.

Teksti: 
Laura Al-Hello

Jotkut Euroopan maat 
ovat jopa kieltäneet hui-
vin käytön esimerkiksi 
kouluissa. Miksi Profeet-
tamme herjaaminen pi-
lakuvilla ja kirjoilla ja Ko-
raania häpäisevien elo-
kuvien tekeminen on 
sananvapautta, kun taas 
musliminaisten käyttä-
mä hijab katsotaan po-
liittiseksi eleeksi eikä il-
maisunvapaudeksi. Miksi 
juuri muslimien huivit 
aiheuttavat näin suuren 
ongelman?

hijab ei estä aktiivista elämää.
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Kevät on uuden elämän alku. Se on myös 
kausi, jolloin monet haluavat suorittaa ko-
tonaan suursiivouksen toivottaakseen ke-
sän tervetulleeksi. Ikkunat pestään, jotta 
auringonvalo pääsisi valaisemaan sisätilat 
ilman vuoden aikana huomaamatta kerty-
neiden likatahrojen ikävää varjostusta.

Samoin ihmisen tulisi puhdistaa sielunsa. 
Meidän tulisi tarkistaa elämäntilanteemme 
ja katsoa kriittisesti, mitä meidän elämäs-
sämme on. Mitä haluamme siinä olevan, 
ja mistä meidän pitäisi luopua. Aivan ku-
ten kiinnymme tavaroihin, jotka täyttä-
vät kotimme nurkat, kiinnymme moniin 
elämäntapoihin ja muihin asioihin, vaikka 
ne olisivat turhia - elleivät jopa haitallisia. 
Ei ole yhdentekevää, millaisissa elämän 
olosuhteissa ja millä asenteella haluamme 
elää, sillä:

”Eivät sokea ja näkevä ole samanveroisia, 
eivät pimeys ja valo, eivät varjo ja kuumuus, 
eivätkä elävät ja kuolleet ole samanveroisia...” 
(Koraani 35:19-22)

Jokainen päivä
parempi kuin edellinen

Jokaisen elämämme päivän pitäisi johtaa 
meitä kehityksessä eteenpäin.

Imaami Ja’far Al-Sadiq (rauha hänelle) sa-
noi:

Jos henkisessä kehityksessäsi ei ole tapah-
tunut edistystä kahteen päivään, olet hä-
vinnyt elämäsi pelissä. Sillä häntä, joka on 
viettänyt tämän päivän paremmin kuin ei-
lisen, on kadehtiminen. Kun taas hän, jon-
ka päivät kuluvat jatkuvan taantumuksen 
(rappioitumisen) tilassa, on jäänyt paitsi 

Jumalan armosta ja suosiosta. Ja hän, jo-
ka ei huomaa kehittyvänsä henkisesti eikä 
moraalisissa hyveissään ja ansioissaan, on 
altis häviölle ja taantumiselle. Kuolema on 
parempi kuin elämä hänelle, joka kulkee 
rappion polulla.

Ylläoleva hadith on poimittu kirjasta Ethics 
and Spiritual Growth, jonka on kirjoittanut 
Sayyid Mujtaba Musawi Lari. Hadithin al-
kuperäinen lähde on Al-Saduq, Ma’ani al-
akhbar, s. 342.

Syntien katuminen

Jokainen ihminen on syntyessään viaton 
ja synneistä puhdas. Samoin ihminen, jo-
ka tulee uskoon ja alistuu Allahin tahtoon 
muslimina. Silti ihminen tekee elämässään 
useita vääriä valintoja, jotka likaavat sydä-
men synnin tahroilla. Tietoisuus syntises-
tä elämäntavasta saa ihmisen tuntemaan 
olonsa raskaaksi syyllisyyden ja jatkuvan 
itselleen valehtelun vuoksi. Väärästä elä-
mäntavasta luopumisen sijaan jotkut yrit-
tävät hiljentää omantuntonsa äänen eri ta-
voin voidakseen jatkaa totuttuun tapaan. 
Ihminen ei voi kuitenkaan pettää itseään 
loputtomasti, sillä ihmisen perimmäinen 
luonne tunnistaa totuuden, vaikkei hyväk-
syisikään sitä. Juuri kapinointi totuutta vas-
taan saa niin monen ihmisen tuntemaan 
olonsa raskaaksi ja tunkkaiseksi.

Kun olo on raskain, ihmisen tulisi tuulettaa 
ajatuksiaan kunnolla kuuntelemalla ja luke-
malla Allahin sanaa, Koraania, joka on ”joh-
datus jumalaapelkääville” (Koraani 2:2).

Allah on Anteeksiantava ja Armollinen. 
Hän on antanut jokaiselle mahdollisuuden 
päästä synnin ja sen syyllisyyden taakasta 

Sielun
kevätsiivous
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katumuksen ja parannuksen kautta.

Meidän ei pitäisi vahingoittaa itseämme 
jatkamalla jääräpäisesti tiellä, jonka tie-
dämme johtavan tuhoon. Meidän ei pi-
täisi syyttää Allahia mistään koettelemuk-
sistamme.

”Ei Jumala tee ihmisille vääryyttä, vaan he 
tekevät sitä itselleen.” (Koraani 10:44)

”...Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä! Kunnia 
ja Ylistys olkoon Sinulle! Olen kohdellut itseäni kaltoin, 
ja olen ollut häpeämätön tietämättömyydessäni, ja 
olen ollut riippuvainen Sinun Huolenpidostasi ja Suo-
siollisuudestasi minua kohtaan...” (ote Du’aa Kumeilis-
ta)

”Ihmiset, te tarvitsette Jumalaa, mutta Hän, Ylistettä-
vä, ei tarvitse ketään. Jos Hän tahtoisi, Hän voisi tuhota 
teidät ja tuoda tilallenne uuden luomakunnan, eikä se 
olisi Hänelle edes vaikeaa. Ei yksikään sielu voi kantaa 
toisen taakkaa, ja vaikka raskautettu huutaisi muita 
avukseen, ei kukaan voisi kantaa edes osaa hänen taa-
kastaan, ei sukulainenkaan. Sinä voit varoittaa vain niitä, 

jotka pelkäävät salassakin Herraansa ja 
pitävät rukouksensa. Joka pysyy nuh-
teettomana, tekee niin omaksi eduk-
seen. Jumalan luona on määränpää.” 
(Koraani 35:15-18)

Kun ihminen onnistuu sielunsa puhdis-
tamisessa, hänen ajattelunsa ja maail-
mankuvansa kirkastuu. Hän oppii tun-
temaan Allahin tahdon paremmin. Hy-
vä näyttää kirkkaasti hyvältä ja paha 
pahalta - aivan kuten Allah tahtoo. Al-

lahin sanat koskettavat puhdasta sydäntä paremmin 
kuin likaantunutta ja paatunutta. Totuus, jota katsotaan 
puhtaalla sydämellä, näyttäytyy kirkkaana, aivan kuten 
pestyt ikkunat päästävät valon sisään ilman mitään 
esteitä.

”...Jumala on uskovien suojelija ja johtaa heidät pimey-
destä valkeuteen, mutta uskottomien suojelijoina ovat 
epäjumalat, jotka johtavat heitä valkeudesta pimeyteen...” 
(Koraani 2:257)

Kirjoittanut: Jenni I.
Koraanikäännökset J. Hämeen-AnttilaI.
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L
ähellä Punaista merta 
Hejazin provinssissa 
sijaitsee kaupunki ni-
meltään Mekka. Tä-
män kaupungin kes-
kellä on pieni, kivestä 
tehty kuution muo-

toinen rakennelma (noin 10,5m 
leveä, 12 m pitkä, ja 15 m korkea), 
jonne vuosittain miljoonat musli-
mit tekevät pyhiinvaellusmatkan. 
Tämä on Kaaba, jota kohden kaik-
ki muslimit seisovat rukoillessaan, 
ovatpa he missä päin maailmaa ta-
hansa. Aikojen saatossa tämä kau-
punki ja tämä rakennus on tullut 
tutuksi maailman matkailijoille. Tä-
mä on Baitullah, Allahin talo. 

Kaaban perinne alkaa Allahin mää-
rättyä Kaaban rakennettavaksi pal-
vontapaikaksi. Sen tuli muistuttaa 
Taivaan talon muotoa, jota kut-
sutaan Baitul Ma ámooriksi. Allah 
määrittämättömässä Armossaan 
määräsi tähän tehtävään ensin 
Profeetta Aatamin (roh), ja myö-
hemmin Profeetta Abraham (roh) 
sai sen tehtäväkseen. Koraanissa 
Lehmän suurassa, jakeissa 124–
127 kuvataan selvästi, kuinka Allah 
määräsi palvelijansa Ibrahimin (Ab-
rahamin) rakentamaan pyhäkön, 
jossa palvottaisiin yhtä Jumalaa.

’Abraham laski temppelin perustan 
yhdessä Ismaelin kanssa...’ (2:127)

Profeetta Aatami (roh) rakensi pai-
kan ensimmäisenä, mutta aiko-
jen saatossa se oli lähes hävinnyt. 
Hän kuitenkin löysi vanhat perus-
tukset ja rakensi samalle paikalle 
uuden rakennuksen. Tällöin tästä 
rakennuksesta puuttui katto. Kun 
Profeetta Abraham rakensi pyhän 
paikan Mekkaan, hän rukoili, että 
paikka säilyisi siellä Jumalan pal-

vontapaikkana. Kaabassa ei aina 
ole kuitenkaan palvottu yhtä Ju-
malaa. Ihmiset eivät noudattaneet 
hänen käskyjään vaan laittoivat 
Kaabaan epäjumalan kuvia. Ab-
rahamin oli puhdistettava paikka 
epäjumalista ja epäjumalanpalvo-
jista. Hän kertoi ihmisille Kaaban 
symbolisoivan Jumalan taloa.  Ju-
mala ei asu tässä talossa, mutta on 
läsnä siellä, sillä Jumala on kaikkial-
la. Ihmiset eivät ymmärtäneet tätä. 
Profeetta Abrahamin kuolemasta 
ei ollut vielä kulunut pitkääkään 
aikaa, kun ihmiset jälleen täyttivät 
Kaaban epäjumalilla. 

Profeetta Muhammadin (roh) val-
loitettua Mekan, hän meni Kaa-
baan sisälle yhdessä serkkunsa ja 
vävynsä Ali ibne Abi Talib (rh) kans-
sa. He tuhosivat omin käsin kaikki 
epäjumalat Kaabasta.  Koraanissa 
kerrotaan, kuinka kaikkein korkein 
epäjumalankuva Hubbol hajotet-
tiin niin, että Imam Ali seisoi Pro-
feetan harteilla viedäkseen Allahin 
käskyn päätökseen. Profeetta lau-
sui Koraanista seuraavan kohdan: 

”Totuus on tullut ja valhe on kadon-
nut.” (Koraani 17:81)

Kaaban rakentaminen
nykymuotoonsa 

Alunperäisessä rakennuksessa oli 
vain seinät eikä kattoa. Vuosisatoja 
myöhemmin Kusayi, joka oli mek-
kalaisen Quraish heimon johtaja, 
viimeisteli rakennuksen katolla ja 
rakennutti sille ympäröivän neli-
kulmaisen muurin ovineen, anta-
en sille pyhätön muodon. Näis-
tä muurin ovista ihmiset astuivat 
sisälle tullessaan Kaabaan palvo-
maan Jumalaa.

Kaaban ovi on sen koillisen puo-
leisella seinälle ja kohoaa 2,15 m 
maasta. Musta kivi (Hajar al Aswad) 
on Kaaban itäisessä kulmassa. Sisä-
pihalla Kaaban edessä ovat Maqa-
me Ibrahim ja Zamzam-kaivo. Pi-
han ulkopuolella sijaitsevat Safa 
ja Merwa nimiset kukkulat, jotka 
sijaisevat noin puolen kilometrin 
etäisyydellä toisistaan. Nykyisin 
molemmat kukkulat on ympäröi-
ty pyhän moskeijan muurilla. 

Koko Kaaban rakennus on raken-
nettu kerroksittain siniharmaasta 
kivestä, jotka on louhittu Mekkaa 
ympäröiviltä vuorilta. Kaaban neljä 
seinää on peitetty verholla (kiswa). 
Kiswa on yleensä mustaa broka-
dia, johon on kirjailtu muslimien 
uskontunnustus (shahadad): Ei ole 
muuta jumalaa kuin Allah ja Mu-
hammad on hänen profeettansa. 
Brokadin yläreunassa on kultalan-

Kaaba ja sen historia

läpipiirros kaabasta.

kaabaa Ympäröivä moskeija.
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galla kirjailtua Koraanin 
tekstiä. 

Kuten jo edellä mai-
nittiin, Kaaban itäiseen 
kulmaan 1,52 metrin 
korkeudella maasta on 
kiinnitettynä ns. mus-
ta kivi (Hajar el Aswad).  
Tähän mustaan kiveen 
liittyy seuraava kerto-
mus. Ennen kuin Pro-
feetta ilmoitti julkisesti 
tehtävästään, oli Mek-
kaa kohdannut tulva ja 
siksi se jouduttiin raken-
tamaan uudelleen. Kun 
tuli aika asettaa musta 
kivi paikoilleen, mek-
kalaiset eivät päässeet 
yhteisymmärrykseen siitä, 
kuka saisi kunnian asettaa kiven 
paikoillensa muuriin. He päättivät, 
että ensimmäinen henkilö, joka 
astuisi muurin ovesta sisään saisi 
päättää siitä, kuka saa tämän kun-
nian. Profeetta Muhammad (roh) 
tuli ensimmäisenä ja hänelle an-
nettiin tämä tehtävä. Hän neuvoi 
heitä asettamaan kiven viitan kes-
kelle ja määräsi jokaisen heimon 
päällikön ottamaan viitan kulmas-
ta kiinni ja näin kuljettamaan kiven 

viitassa. Sen jälkeen hän itse otti 
kiven viitasta ja asetti sen paikoil-
leen, paikkaan, jossa kivi on py-
synyt siitä lähtien. Kiven oikeata 
luonnetta on vaikea määritellä, sillä 
sen näkyvä osa on kulunut käsien 
koskettelusta ja suudelmista. Kivi 
on halkaisijaltaan noin 30 cm. 

Lounaassa vastapäätä Kaaban sei-
nää, on puoliympyräinen valkoi-
sesta marmorista rakennettu ma-
tala muuri. Se on 0,91 m korkea 

ja 1,52 m paksu.  Pyhiinvaeltajat 
jonottavat löytääkseen itselleen 
paikan puoliympyrän sisältä, jotta 
voisivat rukoilla siellä. Jotkut musli-
mit uskovatkin, että sinne olisi hau-
dattu Ismail ja hänen äitinsä Hager 
samoin kuin yli 300 profeetaa aiko-
jen saatossa.
 
Julkisivun edessä on pieni, siro, ku-
polikattoinen rakennelma, Maqa-
me Ibrahim. Sen sisältä löytyvät 
kahdet ihmisjalan jäljet, joiden us-
kotaan jääneen Profeetta Aabraha-
min jaloista hänen seisoessaan sillä 
Kaabaa rakentaessa. 

Hieman edempänä pihalta löytyy 
Zamzam-kaivo. Tästä lähteestä 
on pulpunnut vettä siitä asti kun 
Profeetta Aabraham toi vaimonsa 
Hagerin ja poikansa Ismailin Mek-
kaan. Hagerin etsiessä vettä, Zam-
zamin vesi tulvahti esiin Ismailin 
jalkojen juuressa. Zamzamin vesi 
on Mekan pyhiinvaeltajien suosi-
tuin tuliainen!

Teksti: Arttu Puukko
Koraanikäännökset 

J. Hämeen-Anttila

kaabaa Ympäröivä moskeija masjed ul-haram.

vasemmalla kaaban ovi, oikealla maqame ibrahim.
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PVM A. NOUSU ZOHR ASR A. LASKU MAGREB
1 5:18 13:17 17:28 21:18 21:50
2 5:15 13:17 17:29 21:20 21:53
3 5:12 13:17 17:30 21:23 21:56
4 5:10 13:17 17:31 21:25 21:59
5 5:07 13:17 17:32 21:28 22:01
6 5:04 13:17 17:33 21:30 22:04
7 5:02 13:17 17:34 21:33 22:07
8 4:59 13:17 17:35 21:35 22:10
9 4:57 13:17 17:36 21:38 22:13
10 4:54 13:17 17:37 21:40 22:16
11 4:52 13:16 17:38 21:43 22:19
12 4:49 13:16 17:39 21:45 22:21
13 4:47 13:16 17:40 21:48 22:24
14 4:44 13:16 17:41 21:50 22:27
15 4:42 13:16 17:42 21:52 22:30
16 4:39 13:16 17:42 21:55 22:33
17 4:37 13:16 17:43 21:57 22:36
18 4:35 13:17 17:44 21:59 22:38
19 4:33 13:17 17:45 22:02 22:41
20 4:30 13:17 17:46 22:04 22:44
21 4:28 13:17 17:47 22:06 22:47
22 4:26 13:17 17:48 22:08 22:50
23 4:24 13:17 17:48 22:11 22:52
24 4:22 13:17 17:49 22:13 22:55
25 4:20 13:17 17:50 22:15 22:58
26 4:18 13:17 17:51 22:17 23:00
27 4:16 13:17 17:52 22:19 23:03
28 4:15 13:17 17:52 22:21 23:05
29 4:13 13:17 17:53 22:23 23:08
30 4:11 13:18 17:54 22:25 23:11
31 4:10 13:18 17:54 22:27 23:13

RUKOUSAIKA - HELSINKI
Toukokuu 

19th: Fatemeh Zahran Muistopäivä 19.5. Fatemeh Zahran muistopäivä.
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Tervetuloa tutustumaan

Resalat Islamilaisen Yhdyskunnan toimintaan
ja osallistumaan sen järjestämiin tilaisuuksiin.

Torstaina: ohjelma alkaa klo 19 Dua Komeililla
Perjantaina: Perjantai-rukous (klo 13:30)
Lauantaina: Suomenkielinen luento muslimeille ja islamista kiin-
nostuneille (klo 15), lasten opetus klo 16-18 Naisten päivä, kuukau-
den ensimmäinen lauantai.
Nuori-Islam: nuorten omat ohjelmat kerran kuussa.

•
•
•

•

Tiedustelut: resalat.yhdyskunta@luukku.com
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Tilaa
Salam-lehti!
Resalat IslamilainenYhdyskunta
Tiedotus/Salam lehtiYliskyläntie 3
00840 Helsinki 
Tilauksen voit tehdä myös sähköpostitse 
salam@resalat.fi

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

SALAM pyrkii rakentamaan siltoja sekä poistamaan ennakkoluuloja ja
väärinkäsityksiä. Lehden tarkoitus on avartaa näkökulmia islamilaiseen
ajattelutapaan ja edistää ymmärrystä antamalla inhimilliset kasvot
islamilaisesta yhteisöstämme ja elämäntavastamme. 

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

Resalat Islamilainen Yhdyskunta
Tiedotus


