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Salam aleikom wa rahmatullah
Rauhaa ja Jumalan siunausta teille kaikille!

P
rofeetat Nooa, Aabraham, Mooses,  Jee-
sus ja Mohammed (rauha heille), antoivat 
ohjeet ja moraaliset arvot eläessään omal-
la ajallaan. Heitä pilkattiin, halveksittiin ja 
karkotettiin omilta asuinseuduiltaan, joten 
ei ole ihmeellistä, että uskonnollisia ja mo-

raalisia arvoja  edelleen pilkataan ja kielletään. Lopulta 
Allahin armosta oikeus on aina voittanut. 
Olen varma, että jokainen vanhempi on huolissaan 
oman lapsensa tulevaisuudes-
ta niin myös me muslimit. Olen 
myös varma siitä, että yksikään 
vanhempi Suomessa ei haluai-
si tulevan sukupolven olevan 
narkomaaneja, alkoholisteja tai 
vailla hyviä moraalisia arvoja.  
Median vastuu on suuri luo-
dessaan kasvatus- ja käyttäy-
tymismalleja tuleville sukupol-
ville. Kun mediassa tarjotaan 
seksiä, väkivaltaa ja moraali-
tonta käytöstä sekä uskonnol-
listen ja moraalisten arvojen 
halventamista vain, koska se 
myy paremmin, epäröimmekö 
ja mietimmekö hetkeäkään, et-
tä vaikutamme nuoriin väärällä 
tavalla. Istumme oksalla, jota 
sahaamme tyvestä. En usko, 
että yksikään vastuullinen ja 
arvomaailmaltaan hyveellinen 
suomalainen iloitsee nuorten 
pommittamisesta tällaisella 
seksillä, moraalittomuudella, väkivallalla ja jumalat-
tomuudella joka päivä, etenkin kaupallisilla TV-ka-
navilla, netissä ja suosituissa julkaisuissa. Lapsemme 
ovat tulevaisuutemme. He ovat niitä, jotka tulevat 
tekemään töitä ja rakentamaan tätä maata – maksa-
maan eläkkeemme.  
Me pyrimme suojelemaan maamme fyysisiä rajoja 
voimakkaasti, me kunnioitamme ja noudatamme 
kaupallisia lakeja ja käytäntöjä tunnollisesti. Moraalin 
ja uskon rajat pitävät tulevan sukupolven terveenä 
ja psyykkisesti tasapainoisena. Meidän muslimien 
täytyy tehdä töitä tuplasti kaiken median välittämän 
negatiivisen  haitan torjumiseksi ja oman arvomaa-

ilmamme säilyttämiseksi. Liittäkäämme kätemme 
yhteen ja pyrkikäämme suojelemaan moraalisia ja 
uskonnollisia arvoja! Tässä suhteessa meillä on paljon 
yhteistä jokaisen kristityn ja juutalaisen sekä muiden 
tämän maan kunnon kansalaisten kanssa.
Sananvapaus on yleismaailmallinen arvo, mutta toi-
saalta on totta, että toisen vapaus loppuu, kun se as-
tuu kanssaihmisen varpaille. On surullista, kun  joku 
taiteilija tai toimittaja yrittää testata sananvapauden 
rajoja tekemällä pilkkaa Jumalasta, uskonnollisista 
arvoista tai Profeetta Mohammadista (rh). Me tarvit-
semme Jumalaa ja Hänen asettamiaan moraalisia ar-

voja elämässämme. Jumala 
ei tarvitse meitä, me em-
me ole maailmankaikkeu-
den emmekä Hänen luo-
jia, vaan Hän on taivaan ja 
maan Luoja.
Parhaat ihmiset Jumalan 
silmissä ovat ’mottaqiin’  
he, jotka seuraavat ja kun-
nioittavat Hänen lakejaan.  
Jos meidän uskomme ra-
joja rikotaan, me muslimit 
puolustamme niitä aivan 
kuten Suomen rajoja tar-
peentullen. Kun hollantilai-
nen politiikko ryhtyy Sal-
man Rushdie-tyyliin har-
rastelijaelokuvaohjaajaksi 
pilkatakseen Koraania ja 
saa mainetta sekä kunniaa 
pelkästä aikeestaan, mei-
dän muslimien tulisi olla 
viisaita eikä antaa hänelle 
tätä tilaisuutta nostaa asi-
asta meteliä. Poliitikkojen 

puolestaan tulisi ryhtyä toimenpiteisiin tämän kiu-
saamisen lopettamiseksi, sillä se ei ole sananvapa-
utta. Länsimaissa on jo säädetty lakeja koskien juu-
talaisten joukkotuhoa. Näin tulisi myös säätää lakeja,  
ettei kukaan voi rikkoa ja pilkata uskonnollisia arvoja.  
Meillä Suomessa on rikoslaissa ase-
tus uskonrauhan rikkomisesta. Tätä 
lakia voisi tarkentaa ja hyödyntää, sillä 
tämän oikeuden puolustaminen on 
meidän kaikkien etujen mukaista. 

Madjid Bahmanpour

Päätoimittajalta

10 § (24.7.1998/563) 
Uskonrauhan rikkominen

Joka
julkisesti pilkkaa Jumalaa tai louk-
kaamistarkoituksessa julkisesti her-
jaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnon-
vapauslaissa (267/1922) tarkoitettu 
kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta 
muutoin pitää pyhänä, tai
meluamalla, uhkaavalla käyttäyty-
misellään tai muuten häiritsee ju-
malanpalvelusta, kirkollista toimi-
tusta, muuta sellaista uskonnonhar-
joitusta taikka hautaustilaisuutta, on 
tuomittava uskonrauhan rikkomi-
sesta sakkoon tai vankeuteen enin-
tään kuudeksi kuukaudeksi.

1.

2.
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A
limy toimi kotimaassaan mm. sotakirur-
gina Kansainvälisen Punaisen Ristin sai-
raalassa kolme vuotta, sekä pari vuotta 
Bamian sairaalassa, jossa hän hoiti sodas-
sa haavoittuneita. Työskentely Bamian 
sairaalassa oli vaikeaa ja haastavaa, sillä 

sairaalassa ei ollut laboratoriota eikä röntgeniä ja sen 
lisäksi oli pulaa lääkkeistä ja ruoasta. Sähköt katkeilivat 
ja leikkauksia joututtiin tekemään epätasaisesti yski-
vän generaattorin avulla. Työ muuttui yhä raskaam-
maksi, kun kollegat jättivät sairaalan yksi kerrallaan. 
Alimy sinnitteli ainoana lääkärinä vielä viikon työsken-
nellen yötä päivää vain yksi hoitaja apunaan, kunnes 
heidänkin oli jätettävä sairaala ja paettava maasta 
talebanit kannoillaan. 

Hän saapui Pakis-
taniin, Ouetta-ni-
miseen kaupun-
kiin, lähelle Iranin ja 
Afghanistanin rajaa,  
yksin ilman perhet-
tään. Pakistanissa 
hän anoi turvapaik-
kaa YK:lta. Puolen-
toista vuoden odo-
tuksen jälkeen hä-
nelle ilmoitettiin, 
että Suomesta on 
tulossa virkamiehiä 
haastattelemaan 

turvapaikanhakijoita. Suomi oli yllätysnimi, sillä eng-
lanninkielentaitoiset turvapaikanhakijat olivat oletta-
neet, että heidät sijoitettaisiin johonkin englanninkie-
liseen maahan. Suomi ei kuitenkaan ollut pettymys.  
Alimy tiesi Suomesta vain, että siellä on kylmää ja 
menikin ensi töikseen kauppaan ostamaan lämpi-
män hatun! 

Suomessa hän ei halunnut istua kotona ja elää sosiaa-
liturvan avulla, vaan halusi ehdottomasti tehdä töitä 
ja jatkaa oman ammattinsa harjoittamista.   Päättäväi-
sesti  hän aloitti suomenkielen opinnot.  Hänen mie-
lestään haastavinta suomenkielessä oli lääketieteelli-
sen ja oikeustieteellisen sanaston oppiminen. Alimy 
korostaa, että kielen oppimiseen tarvitaan nimen-
omaan päättäväisyyttä ja pakkoa. Pystyäkseen toi-
mimaan Suomessa lääkärinä, hänen oli pakko oppia 
kieli! Tänään suomenkieli sujuukin jo erinomaisesti 
ja Alimy työskentelee Malmin sairaalassa Helsingissä 
sisätauteihin erikoistuvana lääkärinä. 

Hän kiittelee ja kehuu niin kollegoitaan kuin potilai-
takin suvaitsevaisuudesta ja hyvästä työympäristös-
tä, jossa on voinut työskennellä ongelmitta. Täällä 
lääkärin ammatin vaikeimmaksi kysymykseksi hän 
kokee ns. DNR-päätöksen tekemisen, kun potilas on 
kieltäytynyt elvytyksestä sekä terveyskeskuslääkäri-
nä toimiessaan lähetteen kirjoittamisen raskauden 
keskeytykseen.

Alimy arvostaa Suomessa eniten turvallisuutta sekä 
korruption olemattomuutta. Yhteiskunnan varjopuo-
lena hän näkee löyhät perhesiteet. Yksinäisiä ihmisiä 
on niin paljon. Nuorille annettu liika vapaus, johtaa 
alkoholin väärinkäyttöön ja huumekokeiluihin. Työs-
sään hän näkee usein 15-16 vuotiaita nuoria, joilla on 
huumeongelmia. Alimyn mielestä alle 20-vuotiaat 
eivät ole vielä kypsiä ja tekevät virheitä, jollei perhe 
ole heitä tukemassa ja ohjaamassa.  

Alimy on tulevaisuuden suhteen optimistinen. Tyt-
täret Mursal 12, Zahra 10 ja Muhadis 8 viihtyvät kou-
lussa ja myös vaimo Amena työskentelee lastenhoi-
tajana. Alimy nauttii ja arvostaa perheen ja ystävien 
kanssa viettämästään ajasta ja, jos aikaa liikenee hän 
rentoutuu hyvän kirjan parissa tai harjoittelee pun-
teilla pysyäkseen hyvässä kunnossa.

Paula Bahmanpour

Lääkärinä Suomessa
Lääketieteen tohtori 
Abdul Aziz Alimyn, 
46, tie Afganistanista 
Suomeen ei ollut help-
po. Kertomus vaikeasta, 
viikon kestäneestä pa-
komatkasta sodan run-
telemasta maasta jalkai-
sin ja sattumanvaraisten 
autokyytien avulla aut-
taa ymmärtämään, mik-
si hän arvostaa Suomes-
sa eniten turvallisuutta.  
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Profeetat lähetettiin johdattamaan 
ihmisiä oikealle tielle 

A
llah (ylistys Hänen nimelleen) 
on valinnut ihmisjoukoista hy-
viä ihmisiä, jotta nämä valitut 
ihmiset opastavat toisia Allahin 
tielle. He ovat kantaneet Allahin 
uskonnon kaikille ihmisille. Nä-

mä valitut ihmiset ovat Profeettoja, Allahin 
lähettiläitä. Profeettojen lähettäminen on 
päättynyt Profeetta Mohammadin (rauha 
olkoon hänelle ja hänen jälkeläisilleen) tuo-
maan islamin uskoon. 

On tärkeää muistaa, että jokainen profeetta 
on tuonut kansalleen aikansa täydellisim-
män uskonnon ja lain. Näin ihmiset pääsivät 
pyrkimään täydellisyyteen, joka ilman Allahin 
lähettämää uskontoa ei ole mahdollista. 

Ihminen on Allahin luoma ja jokaisen ihmi-
sen luomisella on tavoite ja tarkoitus. Ihmi-
sen luomisrakenteeseen kuuluu myös äly 
(huomioonottaen kaikki halut, jotka ovat 
yhteisiä eläinten kanssa) ja siksi ihmisen luo-
miselle on älyllinen tarkoitus ja hyväksyttä-
vä tavoite. Toisaalta ihmisen äly ei ole riittä-
vä vastaamaan moneen vaikeaan kysymyk-
seen.  Jos ihminen seuraa ainoastaan älyä, 
silloin hän ei koskaan pääse täydellisyyteen 
(esimerkiksi elämän alun ja tuomiopäivän 
asioissa, jotka ovat ajattelun tärkeimpiä asi-
oita). Ihminen kuitenkin haluaisi tietää mistä 
hän tuli ja miksi, mihin hän menee kuole-
man jälkeen. Äly itse ei voi vastata näihin 
kysymyksiin, ja jos äly vastaisi, ei vastaus olisi 
täydellinen. 

Ihmisen äly ja tietämys ovat vajavaisia. Niiden 
vajavaisuus ei rajoitu elämän alun ja tuomio-
päivän asioihin, vaan ihminen ei osaa valita 
oikeaa reittiä monessa elämän tilanteessa. 
Koska ihmiset käyttäytyvät useimmissa tapa-
uksissa väärin nojatessaan pelkästään älyyn, 
tarvitaan Allahin lähettiläitä, jotka yhdistä-
vät ihmiskunnan ja opastavat heitä oikeaan 

suuntaan, vastaavat kaikkiin kysymyksiin. 

Jotkut ihmiset luulevat, että älyn ohjaus riit-
täisi korvaamaan jumalallisen ohjauksen, 
mutta he eivät ole ottaneet huomioon, et-
tä ihmisen äly ja tietämys ovat vajavaisia. Ne 
eivät pysty tietämään ihmisestä itsestään 
ja ihmiskunnan menneisyydestä eikä tule-
vaisuudesta, kun taas ihmisen Luoja tietää 
luoduistaan kaiken. Hän myös tietää ihmisen 
olemassaolon salaisuudet. Toisaalta ihmi-
sen rakenteeseen kuuluu itsekkyys, hän yrit-
tää ensisijaisesti (tahattomasti tai tahallisesti) 
seurata omaa henkilökohtaista hyötyä. Hän 
ei voi lähteä pois oman hyödyn ympäristös-
tä. Mitkään ihmisen tekemät elämänohjeet 
eivät ole täydellisiä, kun taas profeettojen 
elämänohjeet ovat täydellisiä, koska ne tu-
levat Allahilta. Hän tietää kaikkien tarpeet ja 
on tehnyt kaikki täydentämään kaikkea. Näin 
voimme sanoa, ettei ihminen pysty olemaan 
maanpäällä ilman jumalallista ohjausta, ei 
menneisyydessä eikä myöskään tulevaisuu-
dessa, vaan hän on aina Allahin ohjauksen 
tarpeessa. 

Profeettojen lähettämisen tavoite on 
vahvistaa ykseyden perusteet 

Koraanissa tiivistetään profeettojen tarpeel-
lisuus.  Profeettojen lähettämisellä vahviste-
taan ykseyden perusteet ja annetaan vah-
vat todisteet siitä, että he hylkäsivät muut 
teoriat. Koraanissa sanotaan: Olemme lähet-
täneet jokaiselle kansalle profeetan, joka sa-
noo palvokaa Allahia, ja välttäkää pahuutta. 
(16:36). Uskovaisten ruhtinas Imam Ali (rau-
ha hänen kanssaan) kertoo em. jakeesta ja 
profeettojen lähettämistavoitteesta ...Jotta 
palvelijat tietävät Jumalansa, koska he olivat 
tietämättömiä, ja jotta ihmiset myöntävät 
sisimmissään Jumalan olemassaolon, koska 
he olivat jättäneet Hänet, ja jotta ihmiset 
todistavat Jumalan, koska he ovat kieltäyty-
neet hänestä. 

Profeettojen lähettämisellä pyritään pereh-
dyttämään ihmisiä Jumalan tieteeseen, us-

Profetius
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kontoon ja kasvattamalla heitä moraalisesti. 
Koraanissa sanotaan: Hän (Allah) on lähettä-
nyt tietämättömille Profeetan, jotta Profeetta 
kertoo tietämättömille Allahin jakeet, ja jotta 
Profeetta puhdistaa heidät, ja sitten opettaa 
heille kirjan ja viisauden. (62:2).

Profeettojen lähettämisellä pyritään raken-
tamaan oikeutta ihmiskunnassa. Koraani 
sanoo: Olemme lähettäneet Profeetat selvi-
en näyttöjen kanssa ja laskimme Profeettojen 
kanssa kirjan ja vaá an, jotta ihmiset käyttäy-
tyisivät oikeudenmukaisesti. (57:25). Voidak-
seen rakentaa oikeutta ihmisen on oltava 
tietoinen oikeuden kaikista ulottuvuuksista, 
nämä tiedot tulevat Allahilta.

Profeettojen lähettämisellä pyritään selven-
tämään ihmissuhteita ja ratkaisemaan on-
gelmat. Ihmiset olivat yksi kansa, ja Allah 
lähetti heille Profeetat iloisilla uutisilla ja va-
roittamaan heitä, Allah on laskenut heidän 
mukanaan oikeuden kirjan, jolla ratkaistaan 
ihmisten riidat. On otettava huomioon, että 
ihmisten riidat eivät rajoitu uskontoihin, vaan 
käsittävät kaikki elämäntilanteet.

Profeettojen lähettämisellä pyritään saa-
maan kaikki ihmiset tuntemaan Jumala. Näin 
ihmiset eivät voi enää väittää, etteivät olleet 
tietoisia Jumalasta: Profeetat, jotka kertoivat 
iloisia uutisia ja varoittivat, siksi ihmiset eivät 
enää voisi väittää, että heille ei ole tullut Pro-
feettaa, Allah on viisas. On selvää, että ihmi-
sen luomisella on tarkoitus ja tämä tarkoitus 
tulee todeksi silloin, kun ihminen seuraa Al-
lahilta tulleita elämänohjeita.

Profeettojen tunnistaminen

Ihmisen perimmäisluonne ei hyväksy tois-
ten väittämiä ilman todisteita, ilman näyttöä 
väittämien oikeellisuudesta. Jos hän hyväk-
syisi väittämät ilman näyttöä tai todisteita, 
hän olisi toiminut vastoin perimmäisluon-
nettaan. Jos ihminen väittää olevansa pro-
feetta, tulee väittäjällä olla vahva peruste 
tukemassa hänen väitettään. 

Edeltävä profeetta, joka on todistettu pro-
feetaksi, kertoo ihmisille etukäteen, että hä-
nen jälkeensä on tulossa profeetta. Esimer-
kiksi Jeesus on kertonut kristityille, että hä-

nen jälkeensä on tulossa maailmaan viimei-
nen Profeetta (Profeettamme Mohammad 
(roh)).

Kaikki samanaikaiset tapahtumat 
viittavat profetiuden oikeellisuuteen

Kaikki samanaikaiset tapahtumat viittavat 
hänen väittämänsä oikeellisuuteen. Nämä 
tapahtumat voidaan havaita profeetan elä-
mänkerrasta, uskonnon sisällöstä, ihmisistä, 
jotka ovat kääntyneet hänen tuomaansa 
uskontoon, tavalla, jolla hän kutsuu ihmisiä 
uskontoon ja tavalla, jolla hän levittää us-
kontoa..

Ennen profeetaksi tuloaan Profeetta Mo-
hammad (roh) eli Quraish-nimisen heimon 
keskuudessa, jossa hänet tunnettiin nimel-
lä  ’rehellinen Mohammad’. Kun heimossa 
sattui vakavampia riitoja, kaikki kääntyivät 
Profeetta Mohammadin (roh) puoleen ja 
hyväksyivät hänen ratkaisunsa. Yhteiskun-
nan moraalittomuus ei vaikuttanut hänen 
puhtaaseen luonteeseensa. Profeetta Mo-
hammad (roh) eli erittäin huonossa ympä-
ristössä, mutta hän säilyi puhtaana ja vaikutti 
positiivisesti muihin ihmisiin.

Ihmiset huomasivat, että islamin uskonto 
kutsuu heitä siihen, mikä hyödyttää heitä ja 
välttää sitä, joka vaikuttaa heihin huonosti. 
Profeetta Mohammad (roh) käytti rauhan-
omaisia, moraalisia ja inhimillisiä tapoja le-
vittäessään islamia. Hänen uskonsa heijastui 
hänestä. Hänellä oli positiivinen vaikutus 
yhteiskuntaan ja hän perusti suuren kult-
tuurin. 

Profetiuden todistaminen ihmeen tai 
yliluonnollisen tapahtuman avulla: 

Profetiuden väittäjä tuo mukanaan yliluon-
nollisen tapahtuman, joka vastaa hänen ta-
paansa kutsua ihmisiä uskontoon.  Historialli-
sesti on pystytty todistamaan, että Profeetta 
Mohammadilla (roh) oli monia ihmeitä ja 
yliluonnollisia tapahtumia. 

Profeetta Mohammad (roh) on aina pitänyt 
erikoisen tärkeänä Koraanin Ihmettä, ikuise-
na ihmeenä. Profeetta Mohammad (roh) on 
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ilmoittanut koko maailmalle islamin uskon-
non Koraanin avulla. Hän haastoi koko maa-
ilman Koraanilla ja pyysi ihmisiä tekemään 
samanlaisen, jos he siihen kykenevät. He 
eivät silloin pystyneet eivätkä tule koskaan 
pystymään. Koraanissa sanotaan: vaikka ih-
miskunta ja djinnit tekivät Koraanin tapaisen 
kirjan, eivät he siihen kykene, vaikka auttaisivat 
toisiaan. (17:88).

Profeetta Mohammad (roh) kulki Mekasta 
Jerusalemin moskeijaan ja nousi siellä tai-
vaaseen yhdessä yössä. Tämä lyhyt aika teki 
tästä ihmeen, joka todisti Profeetta Moham-
madin (roh) olevan profeetta. 

Profetiuden varmistamisessa kaksi ensim-
mäistä tapaa ovat harvinaisia, kun taas kol-
mas tapa on yleinen. Ihmiskunta on aina 
käyttänyt hyväksi ihmeitä, jotta he varmis-
tuisivat profeetan profetiudesta ja uskoisivat 
hänen tuomaan uskontoon. 

Profeetan suhde metafyysiseen 
maailmaan ja ilmestys 

Pyritään tutkimaan profeetan suhdetta me-
tafyysiseen maailmaan (eli yliaistillinen, nä-
kymätön), tarkasti ottaen profeetan suh-
detta metafyysiseen maailman ilmestyksen 
kautta. Ilmestys on tärkein yhteydenotto-
tapa profeettojen yliaistilliseen maailmaan, 
maailma ei ole kuitenkaan vaistonvarainen 
tai älyllinen. Tämä on erikoisesti Allahin pro-
feetoilleen antama tiede, jotta he tiedotta-
vat jumalallisista uskonnoista ihmisille. Ko-
raanissa kerrotaan ilmestyksestä: Rehellinen 
henki on laskeutunut.... (26:193). Tämä viittaa 
vahvasti siihen, ettei ilmestys ole ihmisen 
vaistosta lähtöisin, vaan Allah on laskenut 
sen enkelien välityksellä. Tämän perusteella 
ei voida analysoida monimutkaista ilmes-
tystä tavallisten ja maanpäällisten mittojen 
mukaisesti. 

Todellisuudessa ilmestys on asia, johon tulee 
uskoa, vaikka siitä on vähän näyttöä. Koraa-
nissa mainitaan usein: Jotka uskovat salat-
tuun (metafyysiseen maailmaan)). 

Profeettojen erehtymättömyys

Profeetat ovat erehtymättömiä vastaanot-
taessaan ilmestyksiä,  koska, jos profeetta 
erehtyisi kertoessaan ilmestyksestään muille, 
ihmiset eivät luottaisi profeettaan vaan oli-
sivat epäluuloisia. Silloin ihmiset eivät myös-
kään kykenisi vastaanottamaan profeetan 
ohjauksia, koska ne voisivat olla vääriä. 

Koraanissa kerrotaan, että Allah pitää huolta 
siitä, että profeettojen saamat ohjaukset säi-
lyvät oikeina. Allah on salattujen tietäjä, Hän 
ei anna näyttöä kenellekään, vain niille, jot-
ka hän hyväksyy profeetoiksi. Hän suojelee 
profeettoja ympäristöltään, koska Hän tietää, 
että profeetat kertovat ihmisille jumalaisesta 
sanomasta. Tässä jakeessa on kahdenlaisia 
profeettojen suojelemistapoja: enkelit, jotka 
ovat profeetan ympärillä suojelevat profeet-
taa ja Allah itse suojelee sekä enkeleitä että 
profeettoja, koska Allah haluaa itse varmistaa 
että profetiuden tavoitteet saavutetaan. 

Profeetat ovat erehtymättömiä myös syntien 
kannalta eli he eivät tee syntiä. He eivät tee 
syntiä soveltaessaan uskonnon lakeja, sillä 
heidän erehtymättömyytensä on absoluut-
tista. Jos ihmiset uskovat profeetan olevan 
oikea ja näkevät hänen tekevän syntiä, ihmi-
set eivät enää kunnioita häntä eivätkä luota 
häneen, jolloin hän ei voi levitää uskontoa. 

Profeetat ovat erehtymättömiä tavallisessa-
kin elämässä silloin, kun heidän pitää tuomi-
ta ja ratkaista ongelmia, kun he diagnosoivat 
asioita ja antavat niille sopivat uskonnon lait 
sekä yleensä elämän kaikissa tilanteissa.

Haider Al-Hello
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Ekstremismi eli äärimmäisyys tar-
koittaa, että jokaisella asialla on 
kaksi ääripäätä.  Jos sanotaan, et-
tä joku henkilö on äärimmäinen, 
on hän mennyt keskikohdas-
ta ääripäähän, eli maltillisesta ja 
kohtuullisesta kohdasta johonkin 
äärikohtaan. Lisäksi sillä voidaan 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
päivän äärikohdat ovat päivän al-
ku ja loppu. Koraanissa Huudin 
suurassa (11:114) sanotaan: Pidä ru-
kouk-sesi molemmin puolin päivän 
ja yön varhaisina hetkinä. Jyrinän 
suurassa (13:41): Eivätkö he tiedä, 
että me tulemme kaventamaan 
maata sen reunoilta?

Tämä kielellinen merkitys ääri-
viivoista käsittää vain todelliset 
ja materiaaliset asiat. Sanalla on 
myös moraalinen merkitys, jolloin 
puhutaan ekstremismin ideologi-
asta. Ideologia, joka ylittää keski-
pisteen ja kohtuuden kohdasta 
johonkin suuntaan, joko oikeaan 
tai vasempaan.

Jos oikeudenmukaisuus tarkoit-
taa sentrismiä, yksilön on käyttäy-
tyvä näin työssään, ajatustavois-
saan, tieteessään, uskossaan, jopa 
moraalissaan. Näin ollen hyve on 
keskipisteessä ja pahe on hyveen 
ylittäminen johonkin suuntaan, 
joko oikeaan tai vasempaan. Jos 
hyve on kohtuus, niin pahe on 
joko asettaa säännöt tiukemmik-
si, jolloin mennään liiallisuuksiin 
tai ei pitää sääntöjä ollenkaan eli 
olla välinpitämätön. Tästä voi-
daan päätellä, että jokaisen hy-
veen ylittämisestä syntyy vähin-
tään kaksi pahetta. Lisäksi oikean 
keskikohdan löytäminen ei ole 
helppo asia, ja jos sellaisen kes-
kikohdan löytää, sillä pysyminen 
on vielä vaikeampaa eli osuminen 

päämäärään on vielä vaikeampi 
kuin päämäärän hylkääminen.

Keskikohta on joko todellinen 
(matka numeroiden kaksi ja kuu-
si välillä on sama, kun keskikohta 
on neljä) tai keskikohta on epä-
todellinen, mutta lähempänä to-
dellisuutta, koska todellisen kes-
kikohdan löytäminen on vaikea. 
Esimerkiksi viisaus, jota on epäile-
mättä pidetty hyveenä; viisaus on 
ajattelun keskikohta ja viisauden 
ylittäminen jompaankumpaan 
suuntaan on joka liiallisuus tai vä-
lipitämättömyys. Viisauden liial-
lisuus on älynkäyttäminen mui-
hin kuin tarkoituksenmukaiseen 
tarkoitukseen ja viisauden väli-
pitämättömyys on tyhmyys, älyä 
käytetään liian vähän. Viisauden 
liiallisuus tai välinpitämättömyys 
on siis sellainen käytöstapa, jossa 
älyn käyttäminen on pahe. Roh-
keus on myös hyve, jonka liialli-
suus on kärsimättömyys ja roh-
keuden välinpitämättömyys on 
heikkous.

Kohtuus on keskikohta ja oikeu-
denmukaisuuden avulla kaikki 
rajat palautuvat keskipisteeseen. 
Oikeudenmukaisuus on osaltaan 
liiallisuuden, välinpitämättömyy-
den ja osaltaan keskikohdan sää-
täjä, olisiko tämä keskikohta to-
dellinen tai mikä olisi lähellä to-
dellisuutta? 

Yksilö ei saavuta täydellisyyttä, 
jos hän seilaa ääripäiden välil-
lä. Täydellisyys saavutetaan, kun 
yksilö turvautuu kohtuullisuu-
teen, joka on kaiken keskikohta. 
Koraanin tieteilijät sanovat Leh-
män suuran jakeen 143 selityk-
sessä, että muslimien on oltava 
keskilinjan vetäjiä.  Ei pidä olla ai-

neellisten puolella, jotka uskovat 
ihmisen koostuvan vain materi-
aalisista osista sekä uskovat, että 
ei ole muuta elämä kuin tämä 
maallinen elämä, eikä uskota pel-
kästään hengelliseen maailman 
huolehtimatta ruumista. Ne, jotka 
uskovat pelkästään hengelliseen 
maailmaan ovat mitätöineet seu-
raukset, kun he olivat mitätöineet 
syyn eli ruumiin. Aineelliset ihmi-
set ovat mitätöineet seurauksen, 
kun he ovat jääneet miettimään 
vain pelkästään ruumistaan.

Ekstremismi terminä ei eroa pal-
jon sen kielellisestä tarkoituksesta. 
Filosofit määrittävät ekstremismin 
olevan kohtuuden rajan ylittämis-
tä. Toiset pitävät ekstremismiä su-
vaitsemattomana ajattelutapana, 
joka ei hyväksy toisten mielipitei-
tä, anteeksiantoa eikä ystävyyttä 
toisuskoisten kanssa. Ekstremistit 
pitävät omaa ideologiaan oikea-
na, todellisena, epäillyn rajan ul-
kopuolella, joten se on ikuinen. 
Tästä seuraa se, että heidän ei tar-
vitse etsiä todisteita ideologiansa 
vääryydestä tai oikeellisuudesta. 
Heidän ideologia sopii kaikkiin 
aikoihin ja paikkoihin. Jokainen, 
joka poikkeaa heidän ideologi-
asta on silloin syyllinen, joten ei 
tarvitse käydä läpi dialogia vaan 
voi käyttää suoraa väkivaltaa nii-
tä kohtaan, jotka eivät usko tähän 
ideologiaan.

Kuten terrorismi on rikollinen il-
miö, ekstremismi on sairastuvai-
sen oire. Ekstremistien älyn ei sal-
lita toimia kuten pitäisi, tunteelli-
suutta ei sallita. Tästä seuraa, että 
käytöstavat ovat kohtuusrajan ul-
kopuolella. 

Ekstremismi ilmenee, kun äärim-

Äärimmäisyys
- piirteet ja yhteiskunnalliset ongelmat
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mäiset ihmiset ymmärtävät tie-
teet ja uskonnot vain pinnallisesti, 
jolloin he eivät pysty käyttämään 
saamiaan tietoja ymmärtääkseen 
niiden oikean tarkoituksen. Ekst-
remismi voi nousta pinnalle myös 
silloin, kun tieteet saadaan vää-
ristä lähteistä, jolloin ymmärrys 
jää puutteelliseksi. Jos ekstremisti 
saa uskonnon väärästä lähteestä, 
seuraa puutteellinen ymmärrys, 
käytöstapa, joka ei mene yksiin 
uskonnon todellisuuden kanssa. 
Hän, joka ei ymmärrä uskonnon 
totuutta ja seilaa oikean ja va-
semman välillä, saattaa pitää vä-
kivaltaisuutta tapana levittää us-
komustaan, jolloin hän ottaa ter-
roristien käytöstavan käyttöönsä. 
Itämaisen kirjailijan, Rishwan, mie-
lestä ekstremismin ja neutraalin 
uskonnon välillä on suuria eroja.  
Äärimmäisyys on uskonto-oppi-
en tiukentamista ilman uskonop-
pien oikeaa tietämystä, jolloin se 
johtaa väistämättä väärinymmär-
ryksiin. Kun taas uskovaisuus on 
positiivinen ilmiö sosiaalisesti. Sil-
lä uskovainen, joka tietää uskon-
non oikeat moraaliset arvot, on 
hyvä käytöksinen ja esimerkkinä 
muille. 

Egyptiläinen Nobel-kirjailija, Na-
guib Mahfouz, näkee terrorismin 
nousevana ongelmana, jonka 
seuraukset vaikuttavat yhteis-
kuntaan ja talouteen. Terrorismin 
alku on ekstremismi. Hän ei kui-
tenkaan näe extremismiä ongel-

mana, koska jokaisessa 
puolueessa, 

jokaisessa mielipiteessä on koh-
tuus ja äärimmäisyys, mutta kun 
äärimmäisyydestä poiketaan tiu-
kemmalle linjalle seuraa terroris-
mi. Terrorismiin johtavat syyt ovat 
laillisten vaikutuskanavien sulkeu-
tuminen, josta johtuu depressio 
sukupolvelle, joka vaatii oikeuksia 
elämässään. 

Äärimmäisyyttä ei esiinny vain 
tietyissä uskonnoissa, vaan se on 
yleinen ilmiö valtioiden ja uskon-
tojen välillä, kuten Koraanin ja-
keessa, jossa kuvataan juutalais-
ten ja kristittyjen välistä väittelyä 
(Lehmän suura 2:113). Äärimmäi-
syys ei keskity pelkästään yksilöi-
hin, vaan jopa valtiotkin voivat olla 
äärimmäisiä. Valtiollista äärimmäi-
syyttä voi olla kahdenlaista: sisäis-
tä, joka kohdistuu omien kansa-
laisten vainoamiseen tai ulkoista, 
jolloin valtioiden välillä ilmenee 
väkivaltaisuuksia. Valtion sisäises-
sä terrorismissa ihmisoikeus kärsii, 
oppositio puuttuu, kansalaisien 
oikeuksia puolustavia järjestöjä 
häviää, ja valtiossa vallitsee poik-
keustila, esim. Egypti, jossa poik-
keustila kesti 25 vuotta. Egyptin 
poikkeustilaa pidetään virallisena, 
toiset valtiot pitävät poikkeusti-
lan salassa, jolloin valtiossa val-
litsee poikkeustila koko hallituk-
sen vallassaoloajan. Tilanne, mi-
kä vallitsee tällä hetkellä Irakissa, 
äärimmäisyyttä ja terrorismia, ei 
syntynyt yhtäkkiä, vaan kehittyi 
pikkuhiljaa 30 vuoden aikana, jol-
loin irakilaiset elivät diktatuurissa 
mielivaltaisen hallituksen alaise-
na. Ulkopuoliset sodat ovat to-

disteena siitä, että Saddamin 
hallitus käytti toi-

missaan sekä sisäistä että ulkoista 
terrorismia.

Äärimmäisyyden syyt eivät poik-
kea suuresti terrorismin syistä. 
Tutkimuksessa, jossa tutkittiin 
egyptiläisiä ja kuwaitilaisia opis-
kelijoita, käy ilmi seuraavat ääri-
mäisyyden syyt: puutteellinen 
kasvatus, suunnat, jotka eivät 
hyväksy hallitusta, todellisuutta 
ja ympäristöä. Heitä, jotka kuu-
luvat näihin suuntiin, kutsutaan 
äärimmäisuskoviksi tai sellaisiksi, 
jotka haluavat nousta kapinaan 
hallitusta vastaan. Tutkimuksessa 
ei käynyt ilmi, mitkä ovat oppo-
sition motiivit ryhtyä äärimmäi-
syyksiin. Poliittisia ja taloudellisia 
sekä yhteiskunnallisia ongelmia 
pidetään yleensä äärimmäisyy-
den syynä. Ulkoisten tekijöiden 
vaikutus tiettyyn kansaan voivat 
lisätä äärimmäisyyttä.

Äärimmäisyyden ongelmat ovat 
monimutkaisia ja vaarallisia eivät-
kä ne rajoitu tiettyyn kansaan tai 
tiettyyn uskontoon. Tällä hetkellä 
maailmassa käydään sotaa terro-
rismia vastaan. Väkivaltaisuus ei 
kuitenkaan ole ratkaisu ongel-
man hävittämiseksi, joten pitäi-
si löytää muita ratkaisuja näihin 
ongelmiin. 

Seuraavassa jul-
kaisussa käymme 
läpi islamin asen-
teen äärimmäi-
syyteen. 

Hassan Al-Hello

Kirjoittaja on oikeustieteiden 
maisteri ja tutkii tällä hetkellä 

terrorismin synnyn syitä Tanskassa 
Arab Open Academyssa.  

Koraanin 
käännökset Jaakko 

Hämeen-Anttila
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tseasiassa ainoa asia, joka 
rauhoittaa ihmisen sydä-
men ja taltuttaa hänen ha-
lunsa sekä pystyy hyödyn-
tämään tieteen ja teknolo-
gian saavutukset ihmiskun-

nan hyvinvoinnin parantamiseen 
ovat oikeat moraalit, jotka tulevat 
Jumalalta.  

Profeettojen opettamat moraali-
set arvot, esimerkillinen käytös ja 
oikeat elintavat, ovat paras malli 
ihanteellisen elämän saavuttami-
seksi. Moraaliset arvot ovat to-
ki tärkeitä kaikille, mutta etenkin 
heidän, jotka johtavat yhteisöjä, 

valtioita tai ihmiskuntaa, täytyy 
olla moraaliselta käytökseltään 
ja luonteeltaan ylivoimaisia, pys-
tyäkseen poistamaan moraalit-
tomuuden ihmisten sydämistä 
ja mielistä. Vastuu ihmiskunnan 
johdatuksesta on niin suuri ja 
ratkaiseva, että vain täydellisel-
lä moraalilla varustettu kykenee 
siihen. Sen tähden Jumala valitsi 
profeetoikseen heidät, jotka oli-
vat luonteeltaan hienoja, kärsiväl-
lisyydessä ja suvaitsevaisuudessa 
vertaansa vailla olevia ja moraali-
sesti yleviä. Käytökseltään ja mo-
raaliltaan arvostettuina profeetat 
pystyivät johdattamaan turmel-
tuneet ihmiset hyvyyteen ja pe-
lastukseen.

Pyhässä Koraanissa Allah sanoo 
Profeetta Mohammadille (rh):

’Jumalan armosta sinä kutsut hei-
tä pehmeästi, ja jos sinä olisit ollut 
karkea, kovasydäminen, he olisivat 
lähteneet luotasi’   (3:159)

Profeetta Mohammadin (rh) suu-
renmoisen moraalin ansiosta is-
lamilainen käytös ja moraali levi-
si ensin arabialaiseen yhteisöön 
ja myöhemmin koko maailmaan. 
Pyhässä Koraanissa Jumala sanoo 
Profeetta Mohammadista (rh): To-
tisesti sinä (Mohammad) olet mo-
raalisesti hyvä. (68:4)

IHMISTEN KESKUUDESSA

Korkeasta asemastaan ja vaiku-
tusvallastaan huolimatta Profeet-
ta Mohammad (rh) eli hyvin yk-
sinkertaista ja vaatimatonta elä-
mää. Muukalaiset eivät tunnis-
taneet häntä, vaan heidän piti 

kysyä: ’Kuka teistä on profeetta? 
Hän ei halunnut istua kunniapai-
kalla vaan istuutui ensimmäiseen 
vapaaseen paikkaan, kuunteli ja 
kohteli toisia kunnioittavasti. 

Hän ei rakastanut yleellisyyttä ei-
kä joutunut maallisten asioiden 
lumoihin, vaan katsoi tätä maa-
ilmaan vain läpikulkutienä.  Hän 
vihastui, jos islamia tai Allahin 
sääntöjä vastaan rikottiin ja iloitsi 
hyvistä teoista. 

Matkustaessaan yhdessä muiden 
kanssa, hän osallistui töihin kuten 
muutkin, eikä sallinut kenenkään 
tehdä omaa osuuttaan. Kerran 
eräs hänen seuraajistaan pyysi 
saada tehdä työt hänen puoles-
ta, johon Profeetta (rh) vastasi: 
’En halua, että minua kohdellaan 
eri tavalla kuin muita, sillä Allah 
ei pidä siitä, että hänen luoman-
sa pitää itseään etuoikeutettuna 
muihin verrattuna tai kohtelee 
heitä kuin olisi itse etuoikeutet-
tu.’ Tämän jälkeen hän alkoi kerä-
tä polttopuita. 

Profeetta (rh) piti sanansa ja lu-
pauksensa. Jo nuorena miehe-
nä häntä kutsuttiin nimellä ’Amin’ 
luotettava.  Hän vieraili sukulais-
ten ja ystävien luona, mutta ei 
ikinä puolustanut heitä, jos siihen 
ei ollut oikeutta.  Hänen vaatimat-
tomuutensa oli vertaansa vailla ja 
hän oli kärsivällinen, suvaitsevai-
nen ja anteeksiantava.   

Rikkaudet ja asema eivät kiinnos-
taneet häntä,  eikä hän arvosta-
nut ketään pelkästään rikkauksi-
en tai aseman takia. Hän kohteli 
kaikkia kunnioittavasti ja katsoi, 

Profeetta Mohammadin (rh) 
moraali ja käytös

Tieteen ja teknologian 
kehityksen myötä ihmis-
kunnan tarve ja jano py-
hien profeettojen ope-
tuksia kohtaan lisääntyy, 
huolimatta siitä, että 
nykyaika on tuonut ih-
misille tavaroiden ja 
nautintojen paljouden. 
Rikollisuuden, turmel-
tuneisuuden ja yksinäi-
syyden lisääntyminen 
selvästi osoittaa, että 
hengellisyyden sekä 
profeettojen moraalis-
ten opetusten puuttu-
essa, tiede ja teknologia 
eivät ole pystyneet var-
mistamaan ihmiskun-
nan hyvinvointia. Oike-
astaan on tapahtunut 
vain päinvastoin, ihmis-
ten kurjuus ja ongelmat 
ovat lisääntyneet. 
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että jalous ja kunnia johtuivat us-
kosta, hurskaudesta ja hyvästä 
käytöksestä.   

Köyhät, orvot ja orjat olivat lähellä 
Profeetan sydäntä, ja hän teki par-
haansa auttaakseen heitä heidän 
ongelmissa ja kärsimyksissä. 

Profeetta ei koskaan vastannut 
loukkauksiin ja epäkunnioituk-
seen, vaan antoi anteeksi virheet 
ja huonon käytöksen. Mekan val-
loittamisen jälkeen hän jopa ar-
mahti mekkalaiset, jotka olivat 
kiduttaneet, piinanneet ja aihe-
uttaneet suunnatonta kärsimystä 
hänelle ja muille muslimeille. 

Profeetta rakasti tuoksuja ja eri-
toten hajuvettä. Hän piti hyvää 
huolta ulkonäöstään sekä henki-
lökohtaisesta puhtaudesta. 

Profeetta Mohammad (rh) rakas-
ti rukoilemista, ja öisin hän heräsi 
rukoilemaan tuntikausiksi. 

Pyhä Koraani sanoo: ’Todellakin 
Allahin Profeetassa on erinomai-
nen esimerkki niille, joiden toivo on 
Allahissa ja viimeisessä päivässä 

ja jotka muistavat Allahia paljon’. 
(33:21)

Arttu Puukko

Profeetta MohaMMad (rh) syntyi Mekassa 
vuonna 570, vuosi tunnetaan myös Elefantin 
vuotena. Profeetan isän nimi oli Àbdillah ibn 
Àbdi ’l-Muttalib ja äiti Amina. Hänen van-

hempansa kuolivat Profeetan 
ollessa vasta pieni lapsi, jonka 

jälkeen hänen setänsä Abdu 
’l-Muttalib huolehti hänestä 
kahdeksan vuotta ja tämän 

kuoltua toinen setä Abu 
Talib kasvatti hänet.

Profeetta MohaMMad 
(rh) avioitui 25-vuotiaa-

na rikkaan mekkalaisen 
lesken Khadijan kanssa, jo-

ka oli 15 vuotta häntä vanhempi ja ollut jo 
kahdesti naimisissa. Heille syntyi kaksi poikaa 
Abdullah ja Qasim sekä neljä tytärtä Zaynab, 
Ruqayyah, Umm Kulthum ja Fatimah. Molem-

mat pojat kuolivat imeväisikäisinä. Profeet-
ta Mohammad (rh) ei avioitunut kenenkään 
muun kanssa Khadijan elinaikana eikä hän 
saanut lapsia muiden myöhemmin ottami-
ensa vaimojen kanssa, lukuunottamatta yhtä 
poikalasta, joka kuoli 1-vuotiaana. Hänestä tuli 
Profeetta 40-vuotiaana. 

Profeetaksi tulonsa jälkeen Profeetta Moham-
mad (rh) asui Mekassa vielä 13 vuotta, jonka 
jälkeen hän joutui mekkalaisten vainojen ja 
painostuksen takia muuttamaan Medinaan, 
jossa hän asui kuolemaansa asti.

Profeetan muutosta Mekasta Medinaan alkaa 
islamilainen ajanlasku hijra.

Profeetta MohaMMad (rh) oli kuollessaan
63-vuotias.
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uslimien tapaamiseen osallistui Suo-
men Islam Seurakunnasta puheen-
johtaja Okan Daher ja Feysal Sa-
marhan,  Suomen Islamilaisen Neu-
voston hallituksesta puheenjohtaja 
Anas Hajjar, sihteeri Pia Jardi sekä sen 

tiedottajana toimiva allekirjoittanut. 

Ulkoministeriön tiedotteen mukaan suurlähettilään 
vierailun tarkoituksena oli keskustella muunmuassa 
toiminnasta suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden 
edistämiseksi Suomen Etyj-puheenjohtajuuden aika-
na. Suomihan on Etyj:n puheenjohtaja vuonna 2008. 
Etyjin aluetta koskevan viharikosraportin mukaan vi-
harikokset uskontoaan julkisesti harjoittavia henkilöitä 
kohtaan ovat lisääntyneet Etyjin alueella. Uskontoon 
liittyvien viharikosten uhreiksi joutuvat useimmiten 
muslimit ja juutalaiset.  Muslimit kohtaavat vihaa uh-
kauksina, hyökkäyksinä heitä itseään tai heidän omai-
suuttaan kohtaan. Syyskuun yhdennentoista jälkeen 
epäilyt, ennakkoluulot, negatiivinen suhtautuminen 
ja syrjintä on lisääntynyt. 

Suurlähettiläs Orhunin ja islamilaisen yhteisön edus-
tajien tapaamisessa keskusteltiin muslimien asemasta 
Suomessa. Yleisesti ottaen muslimien tilanne Suo-
messa on hyvä. Muslimit ovat tyytyväisiä perustuslain 
heille suomaan vapauteen harjoittaa omaa uskonto-
aan. Viranomaisten hyvä tahto toteuttaa yhdenver-
taisuutta ja huomioida muslimien tarpeet tunnus-

tettiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että rasismia, su-
vaitsemattomuutta, syrjintää ja eriarvoisuutta ei olisi. 
Katsottiin, että tiedon puute on suuri ja siksi meidän 
tulisi lisätä ymmärrystä, tuntemusta ja eri uskontojen 
ja kulttuurien kunnioitusta. 

Muslimien hautausmaa ongelmaa käsiteltiin perus-
teellisesti ja huomautettiin, että yhdenvertaisuuteen 
perustuen muslimeilla tulisi olla mahdollisuus hauta-
usmaahan oman asuinkuntansa alueella aivan kuten 
tunnuksettomillakin. 

Keskusteltaessa lainsäädännön toteutumista yhden-
vertaisesti mitä tulee struktuaalisiin oikeuksiin, huo-
mattiin, että oman uskonnon opetuksessa kouluissa 
on puutteita, sillä meillä ei ole tarpeeksi päteviä isla-
min opettajia. Heidän palkkausta ja koulutusta tulisi 
parantaa.  Katsottiin, että islamin opettajien tulisi olla 
muslimeja.  

Suurlähettiläs Orhun tiedusteli muslimien mahdol-
lisuuksista rakentaa moskeijoita.  Tällä hetkellä Suo-
men ainoa moskeija, joka on alunperin rakennettu 
moskeijaksi sijaitsee Järvenpäässä. Se on rakennettu 
vuonna 1943. Muut moskeijat toimivat suurimmaksi 

Etyjin erityisedustaja ja 
Suomen muslimiyhteisö

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjär-
jestö Etyjin muslimien syrjinnän vas-
taista työtä johtava edustaja suurlä-
hettiläs Ömur Orhun vieraili Suomes-
sa 4-5 joulukuuta. Vierailunsa aikana 
suurlähettiläs Orhun tapasi mm. ulko-
ministeri Ilkka Kanervan, eduskunnan 
toisen varapuhemiehen Johannes 
Koskisen, vähemmistövaltuutettu Jo-
hanna Suurpään sekä muslimiyhteisö-
jen edustajia. 
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osaksi vuokratuissa tiloissa. Muslimien 
keskuudessa toivotaan, että mahdollisille 
tuleville moskeijoiden rakennushankkeil-
le ei tulisi esteitä viranomaisten taholta, 
suurempana ongelmana nähtiin oman 
rahoituksen puute.  

Muslimien asumisoloista todettiin, että 
ghettoutumista meillä ei vielä ole, vaikka 
muslimit tosin asuvat enimmäkseen kau-
pungin vuokrataloissa, joissa asuu paljon 
alemmista sosiaaliluokista tulevia perhei-
tä. Tämä saattaa johtaa vääristyneeseen 
kuvaan suomalaisista elämäntavoista. 
Työllisyyden lisääntymisen myötä myös 
omistusasuntojen hankinta luonnollisesti 
lisääntyisi. 

Koulutus on epäilemättä hyvin tärkeä 
tekijä muslimien aseman parantamises-
sa. Muslimien keskuudessa on paljon 
ammattitaitoisia ja korkeasti koulutettuja 
henkilöitä, mutta työttömyyttä on pal-
jon. On sääli että näitä kieli- ja ammat-
titaitoisia  ja jo maassa asuvia osaajia ei 
ole hyödynnetty työmarkkinoilla.  Juur-
tumisessa katsottiin tärkeäksi, että maa-
hanmuuttaja taustaisten muslimien tulisi 
tehdä päätös siitä, että tämä on heidän 
uusi kotimaansa, jonka multaan heidän 
juurensa juurtuvat.  Heidän tulisi panos-
taa elämän rakentamiseen täällä ja suun-

nata katseensa siihen. Suurlähettiläs Or-
hunin mukaan muslimien ei tulisi tuoda 
omien maidensa ongelmia mukanaan 
uuteen kotimaahansa Toisaalta poliittis-
ten päättäjien ei tulisi yrittää muokata 
muslimi yhteisön johtajia luomaan hei-
dän mieleistään hyväksyttävää islamia 
tai eurooppalaista islamia. 

Muslimien tulisi näkyä enemmän positii-
visesti politiikassa, mediassa, julkishallin-
nossa ja työelämässä.

Mediaa moitittiin sen valikoivasta, yksi-
puolisesta ja stereotypioista pursuavasta 
uutisoinnista mitä tulee islamia ja musli-
mia koskevaan uutisointiin. Esimerkkeinä 
voisi mainita kunniamurhat, pakkoavio-
liitot ja naisten ympärileikkaukset, jotka 
kaikki ovat islamille vieraita.

Yhteenvetona suurlähettiläs totesi, että 
epäkohdista huolimatta muslimien ase-
ma Suomessa on parempi kuin Etyj mais-
sa yleensä. Hän lisäsi myös että Suomen 
valtiovalta on halukas ratkomaan nämä 
ongelmat yhdessä muslimien kanssa.

Paula 
Bahmanpour

Etyj perustettiin 1970-luvulla.
Puheenjohtajuus kiertää vuosittain 
ja puheenjohtajana toimii puheen-
johtajamaan ulkoministeri
V. 2004 puheenjohtajamaa Bulgaria 
nimitti kolme erityisedustajaa edis-
tämään suvaitsevaisuutta ja taiste-
lemaan rasismia, muukalaisvihaa ja 
syrjintää vastaan Etyj-maissa. Yksi 
edustaja keskittyy muslimeja vas-
taan kohdistuvan suvaitsematto-
muudteen ja syrjintään.
Budjetti 168,2 milj. €, henkilöstö 
n. 3450
Tekee laaja-alaista yhteistyötä turval-

•
•

•

•

•

lisuuden kolmen osa-alueen piirissä: 
poliittis-sotilaallisen, talouden ja ym-
päristön sekä inhimillisen ulottuvuu-
den aloilla
Varsovassa sijaitseva demokraattis-
ten instituutioiden ja ihmisoikeuksi-
en toimiston ODIHR:n tehtäviin kuu-
luu mm. tukea Etyjin osallistujavalti-
oita ihmisoikeusien ja perusvapauk-
sien kunnioittamisessa. Ihmiskaupan 
vastaisena erityisedustajana toimii 
Eva Biaudet 
Päätökset vain poliittisesti, eivät oi-
keudellisesti sitovia
56 osallistujavaltiota
Kokoukset pidetään Wienissä
Muslimien syrjinnän vastaisen työn 
edustajan  tehtävänä on tuoda julki-
suutta Etyjin toiminalle
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•
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•
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Hadith
Totisesti tämä veljeytenne on yksi veljeys, ja minä olen 
teidän Herra, siis palvokaa minua. Profeettojen suura

(Surat Al-Anbiyā) 21:92

Koraani on muslimien tärkein tiedon lähde.  Koraanin 
rinnalla käytetään Pyhän Profeetan hadiitheja eli hä-
nen sanojaan, tekojaan ja hyväksyntänsä saanneita 
tekoja. Nämä yhdessä muodostavat yhden islamin 
kahdesta tärkeimmästä kulmakivestä. Islamilainen 
laki, teologia, filosofia, etiikka ja moraaliset arvot ovat 
koottu näistä kahdesta lähteestä. Huomioiden tämän 
asian tärkeyden (ja hadiithien laajamittaisen väären-
tämisen) on elintärkeää, että jokaisen Profeetan (rh) 
hadiithin osoittaa todeksi sen mukana oleva isnaad.1 
Shiioja syytetään usein siitä, että he olisivat temman-
neet koko hadiith- kirjallisuutensa tyhjästä, ja ovat 
näin ollen väärentäneet suurimman osan hadiitheis-
taan. Vastaten tähän syytökseen, tämä lyhyt artikkeli 
haluaa todistaa shiia-hadiithien todenperäisyyden 
tutkimalla yhtä näistä isnaadeista. Aloitetaan Pyhän 
Profeetan (roh) sanasta, jonka kirjasi Imam Ali (rh), jon-
ka peri hänen jälkeläisensä, jotka Imam Ja’far as-Sādiq 
(rh) uudelleen kertoi ja jonka Kulayni säilöi al-Kafi 
teokseensa. Osoittaessamme tämän ketjun todek-
si, toivon mukaan hätäinen 
syytös siitä, että shiiat olisi-
vat väärentäneet kaikki ha-
diithinsa, tai että he ovat vää-
rästi väittäneet saanneensa 
ne heidän pyhiltä imaameil-
taan, saa syyttelijät toisiin 
ajatuksiin. Tämä ymmärrys, 
että molemmat suuntaukset 
ovat perustuneet Koraanin ja 
sunnan jalustalle auttaa vah-
vistamaan meidän veljeyttä 
ja yhteyttä toisiimme.

Vaikka Profeetan (roh) seu-
raajien keskuudessa oli eri-
mielisyyttä hadiithien kirjaa-
misesta,  Imam Ali (rh), ja hä-
nen poikansa Imam Hassan 

(rh), mainitaan niiden keskuudessa, jotka kannustivat 
hadiithien kirjaamista.2 Siddīqī mainitsee seuraavasti:

”Seuraajat eivät vain yksinkertaisesti yrittäneet muis-
taa niin paljon kuin pystyivät Profeetan (rh) sanoista. 
Jotkut heistä keräsivät niitä kirjoihin, jotka tunnettiin 
nimellä sahifah, joita he käyttivät lähteenä heidän lu-
ennoillaan, ja jotka sittemmin tallensivat heidän per-
heensä ja seuraavat muslimisukupolvet...”3

Luonnollisesti Imam Ali (rh) keräsi lukuisia hadiithe-
ja Profeetan (roh) elinaikana, ja antoi tämän aarteen 
pojilleen, jotka puolestaan varjelivat sitä tunnollisesti. 
Tämä Imam Alin (rh) sahifah tunnettiin nimellä Kita-
bu ‘Ali.

                                                                                4

 
Tämä on Jumalan Lähettilään sanelu ja ‘Alin käsikirjoi-
tus

Tämä Kitabu ‘Ali, on mainittu monissa eri sunniläh-
teissä, joissa sen kerrotaan sisältäneen muunmuassa 
lainopillisia päätöksiä liittyen eri oppialueisiin, kuten 
qisaas (verivelka), zakaat (pakolliset almut), turvapaik-
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kojen rajoihin [eritoten Medinan (joista 
voisi päätellä, että Medinan perustuslaki 
oli osana tämän kirjan sisällöstä)], turva-
paikan myöntämisen olosuhde vaatimuk-
set jne.5 Jotkut sunnilähteistä mainitsevat 
sen olevan pieni pergamentti, jota Imam 
Ali (rh) säilytti miekansa tupessa6, mutta 
silkka tiedon määrä, mitä kirjan sanotaan 
sisältäneen vihjaa, että on sattunnut se-
kaannus kahden asiakirjan välillä. Todel-
linen Kitabu ‘Ali on paljon suurempi teos, 
josta Imam Ali (rh) on vain kertonut osia 
riippuen kysyjän tiedustelusta. Totisesti 
yksi Imam Baqirin (rh) seuraajista, Zaraa-
rah, vastaanotti lukemista varten perimä-
lakiin liittyvän käärön Kitabu ‘Alista ja ku-
vaili tämän olevan ”... kamelinjalan paksui-
nen...” ja ”... tiesin tekstin käsikirjoituksen 
suuruudesta ja paperin paksuudesta; sen 
olevan vanha ja menneiden aikojen jään-
nös...”7 

Kaksi asiaa tulee huomioida näistä hadiit-
heistä sunnilähteissä; ensinnäkin ne mai-
nitsevat kyselijöiden tiedustelevan Imam 

Alilta (rh) oliko Profeetta (rh) antannut hä-
nelle erikoista tietoa,8 toiseksi, tämä tieto 
ei ollut hyvin tunnettua ja jotkut lähteistä 
mainitsevat sen olevan salaisuus, joka on 
annettu Imam Alille (rh). Ajatuksen vah-
vistaa se, että kirja oli yksityinen sanelu 
Imam Alille (rh) Profeetalta (roh).9 

Jotta hadiith olisi välitetty oikeaoppisen 
käytännön mukaan, Imam antoi myös 
suullisen isnaadin vahvistamaan hadiit-
hin totuutta. Zaraarahin hadiithissa Imam 
Ja’far (rh) antaa isnaadin Zaraarahille, jo-
ka epäröi teoksen totuudenmukaisuutta, 
sillä monet sen lainopillisista päätöksistä 
olivat sen ajan fuqahain (lainoppiin pe-
rehtyneiden) älyyn [ra’i] perustuvien pää-
töksien vastaisia. Hänen vakuuttamiseksi 
Imam Ja’far (rh) sanoi: ”... minun isäni ‘Ali 
b. Al-Hussain minun isoisältäni Hussain b. 
‘Ali on kertonnut minulle, että Uskovais-
ten Johtaja [Amir al-Mu’miniin, eli tässä 
‘Ali (rh)] on henkilökohtaisesti kertonnut 
hänelle: Tämä käärö on minun käsikir-
joituksen ja Allahin Lähettilään (r) sane-

Imam Rezan (Rh) moskeIja, mashhad.
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lun tulos...”10 Tämä suullinen 
isnaad täten rauhoitti Zaraa-
rahin sydäntä ja hän varmistui 
uskossaan sen lainoppillisten 
päätöksien totuudenmukai-
suuteen.

Saadiqainien11 aikakauteen 
mennessä alkuperäinen ha-
diithien kirjoituskielto, joka 
oli Profeetan (roh) seuraajien 
erimielisyyksien tulos, oli lop-
punut,12 ja Saadiqain täydesti 
hyödynsi tätä mahdollisuut-
ta opettaakseen seuraajiaan 
ja levittääkseen Profeetan ha-
diithejä. Hän kannusti heitä: 
”Suojelkaa kirjojanne,  sillä tu-
lette totisesti olemaan niiden 
tarpeessa.”13 Näiden seuraaji-
en kirjoituksien tulos tultaisiin 
myöhemmin tuntemaan ni-
mellä usuul arb’a miah, eli nel-
jäsataa usuul teosta, joissa oli 
Pyhien Imaamien sana kirjat-
tuna heidän seuraajien kynil-
lä.14 Jotkut mainitsevat usuul teoksien määrän olevan 
6600, mutta tämä johtuu enemmänkin kahden ter-
min asl ja kitaabin sekaannuksesta15, ja mitä varmim-
min 400 on luotettavampi kahdesta luvusta. Näiden 
teoksien kirjoittamisesta al-Shaykh al-Bahaa’i mainit-
see: ”... yksi usuul kirjojen tekijöiden tottumuksista oli, 
että heti, kun he kuulivat hadiithin Pyhiltä Imaameilta 
(rh), he kiiruhtivat kirjaamaan sen heidän kokoelmiin-
sa, jotteivät unohtaisi sitä päivien mennessä.”16

Pyhien Imaamien aikakauden loppuessa shiiat toti-
sesti löysivät tarpeen heidän kirjoilleen, kuten Imaa-
mi oli ennakoinnut. Jäljellä oleva tehtävä shiia hadiith 
asiantuntijoille oli osoittaa mahdollisen usuul teok-
sen, tai teoksen joka perustui usuuliin, totuudenmu-
kaisuus, ja kerätä hadiithit näistä suurempiin kokoel-
miin nimeltä jami’a. Kuten Kitabu ‘Ali, mikä tahansa 
kirja mikä väitti olevansa usuul tai kopio usuulista, piti 
osoittaa todeksi isnaadin avulla. Näistä usuul teoksis-
ta on nykyään jäljellä kolmetoista, sillä moni niistä ei 
kestännyt ajan koettelemuksia.17

Ensimmäinen kokoelma, joihin näitä hadiithejä oli 
kerätty oli Abu Ja’far al-Kulaynin kokoelma, al-Kafi.18 
Sen varhaisen kokoamisensa vuoksi hän pääsi käsiksi 
moniin usuuleihin perustuuviin teoksiin, ja vaikkakin 
hän eli kolmannella vuosisadalla hijran jälkeen, tämä 
oli kuitenkin melko aikaista, sillä Pyhien Imaamien 

olessa elossa suurta tarvetta koota hadiith kirjoja ei 
ollut. Kulaynihan eli kahdennentoista Imaamin aika-
na. Näiden suurien kokoelmien, kuten al-Kafi ansiosta 
monet usuul teokset tulivat ’tarpeettomiksi’, sillä suu-
riin kokoelmiin oli paljon helpompi viitata. Samaten 
monet usuul teoksista on kerrottu palanneen Karakh 
kirjaston tulipalossa Baghdadissa.19

Al-Kafin heikkous oli kuitenkin se, että Kulaynia kiin-
nosti enemmän hadiithin matn (eli tekstin sisältö) 
kuin sen isnaad, ja tästä johtuen hän sisälsi kirjaansa 
hadiithejä epäluotettavista lähteiltä, kuten ghulateilta 
ja Zaydieltä.20 Tästä huolimatta Kulayni sisälsi jokaisen 
hadiithiin sen isnaadin, täten vaativan hadiithin to-
deksi toteamisen prosessi jäi myöhemille oppineille, 
jotka ovat olleet erimieltä sen sisältämien eri hadiit-
hien totuudesta ja heikkoudesta. Tästä kyseenalaista-
misesta huolimatta al-Kafin asema todellisena hadiith 
kokoelmana on kiistämätön.

Täten olemme nähneet osallisesti, kuinka shiia-ha-
diithit ovat välittyneet Profeetan (roh) sanoista Imam 
Alin (rh) kynään. Hedelmät hän testamenttasi jälki-
kasvulleen, jotka opettivat näitä seuraajilleen, joi-
den tulokset myöhemmin keräsi kokoon kolman-
nen vuosisadan, hijri, muhaddithuun, joista Kulaynin 
mainitsimme esimerkkinä. Näin ollen, molempien 
suuntauksien suurten oppineiden ponnistuksien ta-
kia Profeetan (roh) sunna on säilynyt aarteena, myö-

Imam Rezan (Rh) moskeIja, mashhad IRan.
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hempien sukupolvien suureksi hyödyksi. 
Ehkäpä suurin käytännöllinen todiste on, 
että neljän sunni madhaahibin ja shiian 
lainoppilliset säädökset ovat erittäin lä-
hellä toisiaan. Empimättä lain juzziyyaa-
teissa (ykityiskohdissa) on erimielisyyksiä, 
mutta kulliyaat (laajemmat periaatteet) 
ovat todella samakaltaisia. Täten shiialla 
on oikeus, kuten heidän veljillään, että he 
seuraavat Koraania ja Sunnaa, todellista 
polkua Allahia (swt) kohti. 
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Alaviitteet
1Hadiithin välittäjien nimiketju, jota käytetään sen 
todeksi toteamiseen
2Al-Shahrazūrī, Ibn al-Salāh, Kitāb Ma’rifat anwā’ 
‘ilm al-hadīth, s. 129. Al-Shahrazūrī (k.1245) teos 
tunnetaan paremmin nimellä Muqaddima ja hän 
kirjoitti sen ollessaan Dār al-Hadīth al-Asharafiy-
an johtajaopettajana Damaskuksessa. Profeetan 
(roh) seuraajien joukosta he, jotka olivat hadiit-
hin kirjoittamista vastaan hän mainitsee nimet 
Umar ibn al-Khattāb, ‘Abdullah ibn Mas’ud, Zayd 
b. Thābit, ja Abu Mūsā al-Ash’arī; ja tietenkin Abu 
Sa’īd al-Khudri, jonka kuuluisaa hadiithia käytet-
tiin todistamaan hadiithien kirjoittamisen olevan 
kiellettyä. Tr. Ma’āref osoittaa tämän hadiithin 
tulleen vain häneltä ja vain kahdelta henkilöltä, 
joten se luokitellaan gharibiksi, ja koska al-Khudri 
oli liian nuori Profeetan (roh) elämän aikana kerto-
akseen hadiithejä häneltä, kyseessä oleva hadiith 
on myös mursal, täten tehden siitä daīf  hadīthin. 
(Viitatkaa Tr. Ma’āref, Majid, Tārīkhe Hadīthe Shī’e, 
s. 159- 160)
3Siddīqī, Muhammad Zubayr, Hadīth Literature: It’s 
origin, Development & Special Features, s.3. 
4”Tämä on Jumalan Lähettilään sanelu ja ‘Alin kä-
sikirjoitus” viitatkaa Tr. Ma’āref, Majid, Padjūheshī 
dar Tārīkhe Hadīthe Shī’e, s. 40, jossa hän siteeraa 
Kulaynin al-Kafia.
5Viitatkaa esimerkiksi Sahih  Bukhari: Volume 
8, Book 80, Number 747; and Volume 1, Book 
3, Number 111. (saatavilla englannin kielisenä: 
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/
hadithsunnah/bukhari/ ), ja Sahih Muslim Book 
022, Number 4876 – 4878 (saatavilla: http://www.
usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsun-

nah/muslim/022.smt.html ) Muita lähteitä tälle 
ovat mm.: Sunan ibn Mājah, Musnad Ahmad Ibn 
Hanbal, and Al-Shāf’ī’s Kitāb Ikthilāf Al-Hadīth, joi-
ta Tr. Ma’āref listaa hänen Tārīkhe Hadīthe Shī’e, 
s. 45 - 8
6Esimerkiksi viitatkaa Sahih Muslim, Book 022, 
Number 4878
7Tr. Ma’āref, Majid, Tārīkhe Hadīthe Shī’e, p. 39 – 40, 
siteeraten Kafia ja Tūsin Tahdhībiä.
8Nähkää esimerkiksi: Sahih Bukhari Volume 1, Book 
3, Number 111: ”Abu Juhaifa sanoi, ”Minä kysyin 
’Alilta, ’Onko sinulla kirjaa (joka on ilmestynnyt 
Profeetalle Koraania laskematta)?’ ’Ali vastasi: ’Ei, 
paitsi Allahin kirja, tai ymmärryksen voima, jo-
ka on anettu (Allahilta) jokaiselle muslimille tai 
se mikä on (kirjoitettu) tässä paperissa (minun 
kanssani)...’ ” Kiinnostavasti Sahih Muslimin ha-
diitheissa ’Alin (rh) kerrotaan vihastunneen kun 
vihjataan hänen omaavan ’salaista’ tietoa, mutta 
näissä kertomuksissa kuitenkin sanotaan, että 
hän mainitsee: ”Allahin Apostoli (rauha olkoon 
hänellä) ei kertonnut minulle mitään minkä hän 
salasi ihmisiltä, paitsi, että hän kertoi minulle nel-
jä asiaa...” jossa hän mainitsee neljä ryhmää jotka 
Allah (swt) on kironnut.
9Tr. Ma’āref, Majid, Tārīkhe Hadīthe Shī’e, s. 49
10Tr. Ma’āref, Majid, Tārīkhe Hadīthe Shī’e, s. 40 si-
teeraten Al-Kāfia. Tämä isnaad tunnetaan nimel-
lä silsilah al-dhahab (kultainen ketju) Shi’a hadith 
terminologiassa.
11Imam Al-Bāqir ja Al-Sādiq (rh)
12Umayyad Kalifi ‘Umar II:en (b. ‘Abd al-Azīz) käs-
kystä, jonka toimeeksiannosta Abu Bakr b. Hazm 
Ansārin tuli kerätä kokoelma hadiitheja. Sunniop-
pineet olivat kuitenkin alunperin vastahakoisia 
aloittamaan hadiithien kirjaamisen ja niiden ko-
koaminen alkoi todenteossa vasta Kalifi Mansūrin 
aikana. (Tr. Ma’āref, Majid, Tārīkhe Hadīthe Shī’e, s. 
151 & 165)
13Tr. Ma’āref, Majid, Tārīkhe Hadīthe Shī’e, s. 166. si-
teeraten Al-Kāfia.
14Tämä on luku, jonka on laskennut suurien op-
pineiden joukosta mm. : Shaykh al-Mufīd (k. 413), 
Tabarsī (k. 548), muhaqqiq al-Hillī (k. 676), Shahīd 
al-Awwal (k. 786), and Shahīd al-Thānī (k. 966). 
Kuten voi nähdä luvusta on oltu samaa mieltä 
vuosisatojen menessä. (Viitatkaa Tr. Ma’āref, Majid, 
Tārīkhe Hadīthe Shī’e, s. 175).
15Qorbānī , Zeyn al-‘Ābedīn, ‘Elme Hadīth, s. 257
16Al-Fadlī, ‘Abd al-Hādī, Introduction to Hadīth, 
s. 79 siteeraten al-Shaykh al-Bahā’īn Mashriq al-
Shamsayniä
17Tr. Ma’āref, Majid, Tārīkhe Hadīthe Shī’e, s. 197 - 8
18Qorbānī , Zeyn al-‘Ābedīn, ‘Elme Hadīth, s. 258
19Tr. Ma’āref, Majid, Tārīkhe Hadīthe Shī’e, s. 195, 
siteeraten Shaykh Aghā Bozorg Tehrānīn teosta 
al-Dhariyy’ah
20Dr. I. K. A. Howardin artikkelista lehteen al-Serat 
(1976), vol. 2, No.1, jonka voi löytää osoitteesta 
http://www.al-islam.org/al-serat/kulayni-howard.
htm

Abbas Bahmanpour
Kirjoittaja opiskelee 

islamin tieteitä,
Islamic College of 

Londonissa
(Middlesex University)
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En ole asunut koko ikääni Helsin-
gissä. Kun olin 10-vuotias muu-
timme Savoon, Montolaan (kuu-
luu nykyisiin Pieksämäkeen) jossa 
asuin seuraavat 9 vuotta, Monto-
lassa siis. Yläasteen ja lukion suori-
tin Haukivuoren yläaste/lukiossa. 

Tämä aika oli antoisaa minulle, 
koska tällöin sain sen siemenen,  
joka kasvoi vuosia myöhemmin 
isoksi ja johti minut islamin tielle. 
Haukivuorella oli bosnialaisia ja 
he tulivat joskus ostamaan mei-
dän tilalta lampaita.  Minua kieh-
toi kauheasti se, miksi he itse tap-
poivat lampaat ja menivät vielä 
navetan taakse ne teurastamaan.  
Kun äitini soitti naapurin rouvalle 
ja kysyi sieltä lisää lampaita bos-
nialaisille, niin tämä rouva oli sa-
nonut ei, koska he tappavat  lam-
paat kiduttaen niitä. He katkaise-
vat niiden kaulat veitsellä ja vuo-
dattavat kuiviin, ei tainnuttamalla 
tai ampumalla päähän.  

Muistan myös kuinka minunkin 
luokallani oli bosnialainen tyttö 
ja poika, eivätkä he eronneet mi-
tenkään muista. Joskus heillä oli 
islamin tunti, eivätkä he tulleet 
tavalliselle uskonnontunnille.  

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen me-
nin armeijaan ja suoritettuani sen,  
muutin Pieksämäelle. Menin töi-

hin paikalliseen Superspariin. Noin 
kolme vuotta sitten käännyin isla-
miin juuri ennen Ramadanin al-
kua, Pieksämäellä. Sitä ennen olin 
etsinyt tietoa lukion ajoista lähti-
en, tutkinut ja lukenut kirjoja. Et-
sin tuolloin itse aktiivisesti tietoa  
islamista, se tiedon haku jatkuu 
yhä.  Kun käännyin muslimiksi, 
käännyin sunniksi. Päädyin myö-
hemmin shiiaksi, koska shiia-islam 
tuntui paljon loogisemmalta ja 
se tuntui sopivammalta minulle. 
Haukivuoresta eniten ja useim-
miten lainaamani kirja olikin Aja-
tollah Khomeinin kootut teokset.  
Koska eräs veli jaksoi aina kysellä, 
minkä koulukunnan olen valinnut 
ja tutkailessani niitä koulukuntia, 
pääni oli mennä sekaisin, kunnes 

löysin shiialaisuuden ja asia oli sil-
lä selvä. Se osui minulle ja sopii 
minulle kaikkein parhaiten. 

Tuolloin ainoat muslimiystäväni 
olivat netissä ja sunneja, enkä ihan 
heti uskaltanut kertoa heillekään, 
että olen shiia. En tiennyt miten 
he reagoisivat. He olivat myös  
kauhean kovia tarjoamaan jotain 
sunnihaaraa enkä halunnut me-
nettää heitä, kun olin tien alussa. 
Kaikki oli uutta enkä tuntenut ke-
tään muslimia Pieksämäeltä vielä 
silloin. Sain kuulla eräältä siskolta, 
että siellä asui toinen käännynnäi-
nen, joka oli palanut islamiin mi-
nun jälkeeni Kaikkivaltiuden yönä. 
Hänen palattua matkoilta tapa-
sin hänet Sparin parkissa ja me-
nimme erään egyptiläisen luok-
se. Siellä juttelimme kaikenlaista. 
Meitä kumpaakin harmitti, ettei 
me rukoiltu yhdessä. Uskoin, että 
tällä toisella palanneella veljellä oli 
myös mielessä, että tämä egypti-
läinen näyttäisi meille miten ru-
koilla. Etsin sitten sitä tietoa itse. 
Ensin minä rukoilin sunnalaiseen 
tapaan, kun en löytänyt shiialaista 
tapaa rukoilla. Lopulta tiedon et-

Paluuni islamiin
Salam. Olen Arttu Puukko, 23-vuoti-
as Helsingissä syntynyt käännynnäinen.
Tässä artikkelissa tulen kertomaan kään-
tymisestäni, siitä aiheutuneista reaktiois-
ta muun muassa vanhemmissani sekä 
omassa historiassani yleensä. 

UskontUnnUksen laUsUmInen.
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sinnän jälkeen sekin löytyi. 

Töissä en kertonut olevani musli-
mi enkä oikeastaan kellekään ky-
läläisellekään. Syy tähän oli, et-
tä pelkäsin ihmisten reaktioita ja 
heidän tapaansa suhtautua asi-
aan.  

En kertonut edes vanhemmil-
lenikaan heti, vaan siinäkin meni 
pitkä aika, ennen kuin uskalsin 
kertoa heille. Pelkäsin myös van-
hempieni reaktiota ja kun kerroin 
heille, että olen muslimi, äitini oli 
ensin järkyttynyt asiasta, mutta 
isäni ei sanonut mitään siihen ei-
kä siskonikaan. Äitini kysyi minul-
ta, miksi tulin muslimiksi, kerroin, 
että sain siitä sellaista,  mitä muut 
uskonnot eivät voineet minulle 
antaa. Nämä olivat rauha, yhteen-
kuuluvaisuus ja selvyys useaan 
kysymykseen.

Alkuaan olin kristitty. Minut kas-
tettiin vasta 15-vuotiaana siskoni 
kanssa samaan aikaan, koska me 
molemmat halusimme päästä 
rippikouluun eikä meitä oltu si-
tä ennen kastettu, sillä vanhem-

pamme eivät kuuluneet kirkkoon. 
Kasteemme myötä vanhempam-
mekin liittyivät kirkkoon. Me käy-
tiin siskoni kanssa rippikoulu ja 
pidin siitä, mutta harmitti, kun 
luin siellä raamattua ja aina välillä 
kysyin papilta jotain, en saanut 
tyydyttävää vastausta kysymyk-
seeni. Rippikoulun jälkeen menin  
itse isoseksi kyläni rippileirille ja 
nautin siitä kyllä. Samoihin aikoi-
hin toive ammattini oli olla pap-
pi. Olin myös mukana raamattu-
piirissä. Siellä ei ollut oikeastaan 
ketään muuta kuin minä ja oh-
jaaja. Olin myös mukana koulun 
rukouspiirissä. Menimme luok-
kaan rukoilemaan jonkun puo-
lesta välitunnilla. Siellä kyllä oli 
enemmänkin ihmisiä kuin minä. 
Olin jopa yhtenä päivänä lähet-
tänyt arkkipiispalle sähköpostia 
ja kyselyt jotain, olin kauhean iloi-
nen hänen sihteerinsä vastauk-
sesta siihen. Näytin vastauksen 
vanhemmilleni. 
 
Olin pitkään sillä kannalla, että 
menen lukemaan teologiaa. Sit-
ten jotkin tapahtumat muutti-
vat mieleni. Evankelis-luterilainen 

kirkko ei enää tarjonnut sitä mitä 
halasin. Niin opiskelu jäi siihen. 
Seuraava uskonto oli ortodoksi-
suus. Nauhoitin tai katsoin jokai-
sen pääsiäismessun tai muunkin 
ortodoksisen kirkollisen toimi-
tuksen, joka tuli televisiosta. Et-
sin myös ikoneja ja sain jopa äiti-
ni tekemään meille ortodoksista 
pääsiäisleipää, Kulitsaa ja Babaa. 
Kiitos äidilleni, kun hän on ollut 
ennakkoluuloton ja tukeva kai-
kissa minun “omituisuuksissani” . 
Sitten ortodoksisuuskaan ei enää 
tuonut sitä mitä halasin, vaan tar-
vitsin enemmän sammuttamaan 
tiedonjanoni. 

Tutustuin katolilaisuuteen. Siitäkin 
nauhoitin ja katsoin orbi et ur-
bi joulunaikaan ja jouluyön mes-
sun myös. Silloin ihailin suuresti 
Johannes Paavali II. Katolilaisuu-
dessa opettelin ulkoa Ave Maria 
rukouksen latinaksi, mutta sitten 
kirkon miehet tekivät sellaista mi-
tä en voinut antaa anteeksi ja kirk-
ko myös peitti näitten ihmisten 
tekoja. Siihen loppui minun kun-
nioitus sitä uskontoa kohtaan. 

jUhlavIeRaIta.
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Vihdoin löysin islamin, joka antoi 
minulle vastauksia kysymyksiini ja 
sitä mitä halasin. Islamissa on kun-
non laki, joka perustuu Koraaniin. 
Myös oppineet ovat islamissa ai-
dosti mukana kuin taas papit, joista 
valitettavasti suurin osa opiskelee 
alaa, että saisivat siitä elannon. Isla-
missa on myös selvät säännöt mitä 
saa ja ei saa tehdä, tämä osui enem-
män minuun, kun luin ensimmäistä 
kertaa Koraania. Selvät säännöt ja 
teot sekä tavat mitä pitää tehdä, 
niin järjestelmällistä. Myös Koraania 
oli paljon helpompi lukea kuin Raa-
mattua. En tiedä miksi. Raamatun 
luku oli minulle paljon raskaampaa 
kuin Koraanin ja sitten tietysti aina 
oli mielessä se, että Raamattu on 
kirjoitettu paljon Jeesuksen jälkeen 
muistin pohjalta (kuten pappikin to-
tesi kirkossa yhtenä päivänä), sitä on 
voitu muuttaa. Tietyt ihmiset ovat 
valinneet esim. mitä evankeliume-
ja tulee Uuteen Testamenttiin. Ko-
raani on pysynyt samana läpi ajan 
ja se kirjoitettiin Profeetan (SAWS) 
elinaikana. 

Kuten aluksi kerroin äidilleni oli hän 
ensin järkyttynyt. Hän sanoi, että 
onkin ajatellut miksi olen lukenut 
niin paljon islamia käsitetteleviä kir-
joja. Tällöin myös sovimme, ettei 
kukaan sukulaisista saa tietää, että 
olen muslimi, vielä. Syynä oli Yh-
dysvaltain terrori-iskut ja ajatukset, 
miten suku suhtautuu asiaan.  Aluksi 
äitini että siskoni ajattelivat tämän 
olevan taas näitä minun outoja pää-
hänpistojani, mutta se tuli jäädäk-
seen ja vähitellen äitini on hyväk-
synyt asian. Hän on tutkinut itsekin 
islamia ja lukee Koraania ja tieduste-
lee aina välillä joitain asioita.
 
Äitini oli kyllä hyvin järkyttynyt, kun 
sanoin olevani nykyään muslimi ja 
hänen piti lopulta kertoa se veljel-
leen, joka sanoi äidilleni, että olen 
aikuinen ja tiedän mitä teen. Toise-
na sai tietää tietääkseni isäni sisko. 
Tätini oli tätä ennen kovilla sanoilla 
tuominnut muslimit terroristeiksi ja 

kaikeksi muuksikin. Kun äitini kertoi, 
että olen muslimi, tätini ei ole enää 
puhunut sellaisia ja suhtautunut mi-
nuunkin hyvin. Sitten oli vuorossa 
parhaan ystäväni äiti. Äitini oli huo-
lissaan, miten tämä asia tulisi vai-
kuttamaan minun ja parhaimman 
ystäväni väleihin, mutta kaverini äiti 
sanoi ettei tuollainen vahingoita si-
tä. Eihän se ole sitä tehnytkään. Pa-
ras kaverini sai myös vahingossa tie-
tää, että olen muslimi, kun isäni oli 
sanonut hänelle metsästysmajalla, 
että Artulla on Ramadan ja sen takia 
hän ei tule metsästämään. Isäni luu-
li, että kaverini tiesi asiasta. Ainoat 
sukulaiset joille päätettiin olla kerto-
matta olivat mummoni hänen ter-
veytensä takia ja tätini perheineen. 
Tiedämme, etteivät he hyväksyisi 
sitä missään tapauksessa. Heidän 
lapset hyväksyvät asian varmasti, 
mutta tätini ja tämän mies eivät. 
 
Yhtenä päivänä isäni yllätti minut 
kysymällä, onko minulla muslimini-
meä. Sanoin on, kuinka niin?  Hän 
halusi oppia sen ulkoa. Kerroin ole-
vani Abdul-Salaam, kirjoitin nimen 
vielä varmuuden vuoksi lapulle. 

Loppujen lopuksi kaikki, jotka tie-
tävät minun olevan muslimi, ovat 
hyväksyneet minut eikä uskostani 
ole tullut mitään ongelmia heidän 
kanssaan. Joskus mietin muistaako 
ystäväni edes, että olen muslimi, 
mutta hyvä näin. 
   
En voi sanoa muuta kuin, että olen 
löytänyt lopulta kodin. Kun kumar-
run rukoilemaan suljen kaiken ul-
kopuolisen mielestäni ja muistelen 
vain Allahia (SWT). Rukouksen jäl-
keen olen paljon eheämpi, rauhalli-
sempi ja paremmalla mielellä. Mos-
keijoissa vieraillessani tunnen läm-
pöä, hyvää oloa sekä iloisuutta. 
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Ravinto
He ovat tiukkoja 
ruumiinsa ruoan 
suhteen, mutta...

Imaami Hasan (rh) on sanonut:

”Ihmettelen heitä, jotka ajattele-
vat ruumiinsa ravintoa, mutteivat 
ajattele sielunsa ravintoa. He pitävät poissa vatsastaan 
häiritsevät ruoat, mutta täyttävät sydämensä tuhoavil-
la asioilla.”

Lyhyt kuvaus:
Kuten Pyhä Imaamimme (rh) on sanonut, kansamme 
ovat usein tiukkoja ruumiinravinnostaan, eivätkä ala 
syödä paitsi valon alla, eivätkä avaa suutaan paitsi 
avoimin silmin. He välttävät epäilyttäviä ruokia ja jot-
kut noudattavat tuhansia puhtauden yksityiskohtia 
ravitessaan ruumistaan.
Hengenravinnon kohdalla he kumoavat alas mitä 
tahansa epäilyttäviä hengellisiä ruokia sieluunsa sul-
jetuin silmin ja tietämättömyyden pimeyden valli-
tessa. Yksinkertaisesti he hyväksyvät sopimattomien 
ystävien, harhaanjohtavien tiedotusvälineiden sekä 
epäilyttävien ja myrkyllisten propagandojen puheet, 
ja tämä on erittäin yllättävää.

Lähde:
hadithin alkuperäinen lähde Safinat Al-Bihar, article 
of taste - selostus poimittu kirjasta One hundred 
fifty lessons for life; Ayatollahelozma N. Makarem 
Shirazi (Luento 3, s. 3)

Kahden suuren vastuun välillä

Imaami Sadiq (rh) on sanonut:

”Uskollinen uskovainen on aina ahdistunut kah-
den asian vuoksi; menneiden syntiensä, joista 
hän ei tiedä, kuinka Allah tulee kohtelemaan 
häntä; ja jäljelläolevan elämänsä, josta hän ei 
tiedä, mitä hän tulee tekemään.”

Lyhyt kuvaus:
Kaikkein ilmeisin uskon merkki on vastuun tuntemi-
nen siitä, mitä on jo tehty sekä velvollisuuksista, jotka 
pitäisi suorittaa.
He, joilla on nämä kaksi tunnetta, ajattelevat jatku-
vasti menneisyyden laiminlyöntien hyvitystä, samoin 
kuin yrittävät löytää parhaan mahdollisen tavan käyt-
tää tulevaisuuden mahdollisuuksia. Nämä ajatukset 
ovat ihmisen tai kansan kehityksen ja edistyksen koo-
deja. He, jotka eivät ajattele aiempia tekoja eivätkä aio 
rakentaa tulevaisuutta, ovat köyhiä ja onnettomia.

Lähde:
hadithin alkuperäinen lähde Usul Al-Kafi, osa 2, s. 7 - 
selostus poimittu kirjasta One hundred fifty lessons 
for life; Ayatollahelozma N. Makarem Shirazi (Luento 
5, s. 5)

Koonnut Jenni I.
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O
limme onnekkaita, sil-
lä ennen varsinaista 
pyhiinvaellusta pää-
simme tutustumaan 
Iraniin ja sen vahvaan 
islamilaiseen kulttuu-

riin. Qomin pyhässä kaupungissa 
ohjelmaamme kuului mm. tutus-
tuminen maailman suurimpaan 
shiialaiseen kirjastoon, The Gre-
at Treasure library of Ayat Allah 
Marashi Najafi, jonka kokoelmiin 
kuuluu koraaneja, raamattuja ym. 
uskonnollisia teoksia sekä muuta 
kirjallisuutta jopa tuhannen vuo-
den takaa. Kirjoja kirjastossa on 
31000. 

Teoksista 65% on kirjoitettu arabi-
aksi, loput persian, turkin, urdun, 
tataarin, etiopian ja latinan kielillä. 

Kaikki kirjat ja muut tallenteet on 
kirjoitettu luonnonmateriaalille 
eivätkä ne sisällä mitään keinote-
koista ainetta. Kirjojen entisöin-
nissä käytetään edelleen samoja 
vanhoja menetelmiä ja aineita, 
joita kirjaston perustaja käytti. Aja-
tollah Marashi Najafi keräili kirjoja 
mm. paastoamalla ja rukoilemalla 
toisten puolesta sekä jättämäl-
lä yhden aterian väliin päivässä 
säästääkseen rahaa. Osan kirjois-
ta hän sai lahjoituksina. Ajatollah 
Marashi Najafin kirjasto on ympä-
rimaailman tunnettu aarrekirjasto, 
joka tekee yhteistyötä mm. Yh-
dysvaltain kongessikirjaston kans-
sa. Kirjasto saa edelleen lahjoi-
tuksina käsikirjoituksia vuosittain 
750-1000 kappaletta yksityisitä 
keräilijöitä sekä organisaatioilta.

Lähellä hotelliamme sijaitsi Aja-
tollah Khomeinin museoksi tehty 
koti. Koti oli erittäin kaunis, vaik-
kakin hyvin vaatimaton. Siellä 
Ajatollah oli viettänyt viimeiset 
vuotensa ennen kuin joutui Tehe-
raniin sairaalahoitoon, jossa hän 
menehtyi vuonna 1989.

Qomissa vierailin ensimmäistä 
kertaa elämässäni oikeassa mos-
keijassa. Tämä moskeija oli Imam 
Rezan (rh) siskon Fatiman hautaus-

paikka, The Holy Shrine of Hazrat-
é Ma’sumeh. Moskeija on minulle 
hyvin merkittävä, koin siellä pal-
jon asioita jotka olivat minulle uu-
sia. Vierailin pyhän ihmisen hau-
dalla, rukoilin ensimmäistä kertaa 
yhdysrukouksen, tunsin uudel-
leen sen tunteen, jonka tunsin 
palatessani muslimiksi. Silloin en 
ymmärtänyt, että tuo tunne on 
Allahin kutsu pyhien imaamien 
tielle.   Ma śumehissa sielu lepäsi 
ja ruumis rentoutui. Oli uskoma-
tonta olla palvelemassa Allahia 
satojen shiialaisten ympäröimä-
nä. 

Ma śumehin hengellisestä ja ul-
koisesta kauneudesta huolimatta 
lähtemättömän vaikutuksen mi-
nuun teki ulkoisesti paljon vaati-
mattomampi moskeija, Jamkaran, 
moskeija, jossa Imam Mehdi(rh) 
on rukoillut. Alue, jolla moskeija 
sijaitsi oli köyhän Qomin köyhim-
piä lähiöitä, mutta mieleni lepäsi 
moskeijalla niin, että olisin ollut 
valmis muuttamaan alueelle he-
ti. Kun astuin Jamkaranin sisälle 
minut valtasi tunne, että olin saa-
punut vihdoin kotiin pitkän mat-
kan jälkeen. Kotiin, johon minua 
oli kovasti kaivattu. Jopa varpu-
set, jotka ahkerina etsivät ruokaa 
moskeijan matoilta tuntuivat toi-

Matkani Iraniin
Kuukausi sitten en 
olisi osannut kuvi-
tella mitä nyt olen 
kokenut. Tunteita 
pyhiinvaellusmatkan 
jälkeen on vaikea ku-
vailla, sillä sanat eivät 
tee oikeutta  onnel-
lisuuden ja hengel-
lisen täyttymyksen 
tunteelle. Vaikka en-
nen pyhiinvaellus-
matkan alkua kuvit-
telin olevani jollain 
lailla kokematon te-
kemään pyhiinva-
ellusta, palatessani 
olin varma, että kie-
litaidottomuudesta 
huolimatta olen yh-
tä pätevä muslimi 
kuin kuka tahansa.

tapaamInen ajatollah saaneIn kanssa QomIssa.
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vottavan minut tervetulleiksi.

Kun rukoilin tervehdysrukouksen 
Imam Mehdille(rh), tunsin olevani 
hänen kanssaan, muiden pyhien 
imaamien ympäröimänä. Mieleni 
teki kumartua Mekkaa kohti yhä 
uudelleen ja uudelleen. Lopetet-
tuani rukouksen haistoin ilmassa 
maailman ihanimman tuoksun, 
tuoksun, jonka voi haistaa vierail-
lessaan mm. pyhien imaamien 
haudoilla. Sitä tuoksua en unoh-
da ikinä. Poistuessani moskeijasta 
olin uusi ihminen. 

Vaikka olin kokenut jo todella 
paljon kahden päivän aikana, oli 
edessä vielä yksi yllätys. Viimeise-
nä iltana saimme kutsun Ajatollah 
Saanein toimistolle Qomin kes-
kustaan. Olin jo edeltäkäsin kuul-
lut, että Ajatollah pitää erityisesti 
muslimeiksi kääntyneistä ihmis-
tä ja ennakkokäsitykseni osuivat 
oikeaan. Keskustelimme islamis-
ta länsimaissa sekä rakkauden 
merkityksestä islamissa. Ajatollah 
Saanei kehotti meitä miettimään 
suhdettamme myös muita us-
kontoja edustaviin ihmisiin. Hän 
sanoi: sinun ja toisen uskonnon 
edustajan suhteessa ei saa olla 
tyhjää tilaa, sillä silloin paholaiset 
pääsevät pilaamaan teidän rak-
kaussuhteenne.

Ajatollah oli erittäin ystävällinen 
ja hymyilevä persoona. Hän on 
täynnä rakkautta ihmiskunnalle 
eikä korkeasta asemastaan huo-
limatta nosta itseään toisten ylä-
puolelle. Keskustellessa ajatolla-
hin kanssa tuntuu kuin olisin tun-
tenut hänet jo pitkään.

Qomista matkasimme Mashha-
diin Imam Rezalle(rh). Kuuntelin 
kyyneleet silmissä rukouskut-
sua eli athan, joka kaikui Imam 
Rezalta(rh) kaupungin tumme-
nevaan iltaan, oli Magrib-rukouk-
sen aika. Riensimme rukoilemaan 
yhdysrukouksen tuhansien mui-

den Allahin 
palvelijoiden 
kanssa. Ruko-
uksen voima 
oli käsinkoske-
teltavissa, yh-
teisöllisyys jo-
tain sanoin ku-
vaamatonta. 
Kaikki ihmisen 
rukoilemassa 
yhdessä, välit-
tämättä siitä 
oletko köyhä 
vai rikas, terve 
tai sairas. Jokai-
nen tasavertai-
nen Allahin edessä. Rukouksen 
jälkeen rentoutuneina saimme 
vierailla Pyhän Imamin haudalla. 
Haudalla olo tuntui rauhalliselta 
ja tuntui, kuin olisin ollut yksin, 
vaikka ympärillä tungeksi ihmisiä 
niin paljon, että toisinaan oli vai-
kea saada henkeä. Onnekkaana 
ihmisenä pääsin koskettamaan 
imaamin hautaa pariinkin ottee-
seen. Kun selvisin ihmisjoukon lä-
pi, tunsin saaneeni paljon voimia 
imaamilta. 

Seuraavana päivänä palasimme 
Imam Rezalle(rh) rukoilemaan ja 
nauttimaan lounaan moskeijan 
kutsuvierasravintolassa. Muslimit 
ympäri maailman haluavat syödä 
Imam Rezan (rh) ruokaa, koska he 
uskovat sen suomiin siunauksiin. 
Vastaanotto ruokailun jälkeen ra-
vintolan ulkopuolella oli yllättävä. 
Ihmiset, nuoret ja vanhat, odot-
tivat kädet ojossa leipäpalasta 
ohikulkevilta ruokailijoita. Itsekin 
säästin osan ruoastani ja annoin 
sen eräälle köyhälle ja sokealle 
duaa-kirjojen myyjälle.

Imam Rezalla tutustuimme myös 
museoon, joka sijaitsi moskeijan 
yhteydessä. Museoon toiseen 
kerrokseen oli koottu  vanhoja kä-
sinkirjoitettuja Koraaneja, yhden 
uskotaan olevan shiialaisten en-
simmäisen imaamin  Imam Alin 

(rh) 1400 vuotta sitten käsinkir-
joittama Koraani. Ensimmäisessä 
kerroksessa sijaitsi harvinainen 
kokoelma Ajatollah Khomeinin 
lahjoittamia tauluja, veistoksia ja 
muita lahjaesineitä. Museon toi-
sesta osasta löytyi merestä löy-
dettyjä erittäin kauniita simpukoi-
ta sekä eläimistöä. Esillä oli myös-
kin kala, joka muistutti paholaista. 
Taisi olla kampela ja oli niin ruma, 
etten enää yhtään ihmettele, että 
kampela on kielletty syödä. Allah 
on Viisas.

Vihdoin viimein lähdimme koh-
ti Medinaa, josta varsinainen py-
hiinvaelluksemme alkoi. 

Vaikka olen nyt palannut Suo-
meen, sydämeni on edelleen Qo-
missa Jamkaran-moskeijassa. En 
ihmettele, jos paratiisin ovi on 
todella Qomissa. Matkani Iraniin 
oli voimaa antava ja täynnä sa-
laisuuksia. Pyhätöt ja moskeijat 
täyttivät sydämen rakkaudella. 
Köyhät ihmiset Qomissa, jotka 
omistivat vain vaatteet päällään, 
antoivat enemmän kuin kukaan, 
hymyilemällä ja muistuttamalla 
siitä miten onnellisia saamme olla 
Allahin armosta.

Laura Al-Hello

jamkaRan moskeIja, Qom.



24             Salam        

T
ämä valinta on tehty tiettyjen kriteerien pe-
rusteella. Kirjan johdannossa sanotaan: ’...
lukijat saattavat hämmentyä ja toiset saat-
tavat hylätä mielipiteeni, kun valitsin Pro-
feetta Mohammadin (rh) listan ensimmäi-
seksi henkilöksi. Mutta, jos lukijat tietäisi-

vät, että Profeetta Mohammad (rh) on ainoa henkilö 
historiassa, joka onnistui sovittamaan uskonnon ja 
maallisen elämän. Profeetta Mohammad (rh) levitti 
maailmalle yhden sen mahtavimmista uskonnoista. 
Sitten hänestä tuli vaikuttava poliitikko ja suurmies. 
14 vuosisadan jälkeen hänen vaikutuksensa on edel-
leen vahva ja hänen ideologiansa voimassaoleva. 
Tämän kirjan kaikki henkilöt kasvoivat ja elivät sivis-
tyneessä sivilisaatiossa ja poliittisesti vahvoissa valti-
oissa’, Michael Hart kirjoittaa. 

Tällaista elinympäristöä ei ollut yhteiskunnassa, jos-
sa  Profeetta Mohammad (rh) eli. Hän kasvoi orpona 
ja köyhänä tietämättömässä luokkayhteiskunnassa. 
Muslimit ja arabialaiset historioitsijat olivat erityisen 
tarkkoja nimittäessään tätä aikakautta, joka edelsi isla-
mia ja jossa Profeetta Mohammad (rh) eli lapsuutensa 
ja nuorena aikuisena aina 40-vuotiaaksi asti, tietämät-
tömyyskaudeksi.

Yhteiskunnassa vallitsi hyvin surkeat ja ankarat hei-
molait monelle yhteiskunnan jäsenelle, varsinkin nai-
sille. Arabialaiset heimot hyökkäsivät ja sotivat paljon 
toisiaan vastaan. Voittavalla osapuolella oli oikeus 
kaapata naiset ja tehdä heistä orjia. Naisilla ei ollut 
mitään roolia siinä yhteiskunnassa, hän ei omistanut 
mitään, ei edes itseään. Tietämättömyyskaudella ei 
ollut lakia, vaan silloin vallitsi vahvojen laki. Arabian 
niemimaan heimot olivat pakanoita, he palvelivat 
kivijumalia eikä heillä ollut määrittävää kansan iden-
titeettiä. Maan pohjoisissa osissa he elivät Rooman 
imperiumin alaisina ja itäisissä osissa persian impe-
riumin alaisina. Näillä heimolla ei ollut minkäänlaista 
sivilisaatiota päinvastoin kuin muilla kansakunnilla. 
Tämän lyhyen johdannon jälkeen, arvoisa lukija huo-
maa, että muutos tässä yhteiskunnassa oli erittäin 
vaikea samalla arvoisa lukija ymmärtää, että Profeetta 
Mohammadilla (rh) oli suuri vastuu ja taakka muuttaa 
tämä pimeä kausi kirkkaaksi ja ihmisoikeuksia kunni-
oittavaksi yhteiskunnaksi. Profeetta Mohammad (rh) 
hylkäsi yhteiskunnan mielivaltaiset tavat ja ihmisoi-
keutta loukkaavat säännöt. Hän oli mallina kaikille 
moraalisissa käytöksessä, hän oli totuudenpuhuja ja 
rehellinen. Heimonsa keskuudessa hänet tunnettiin 
nimellä ’tottapuhuva’ ja ’rehellinen’.

Kun Profeetta Mohammad (rh) täytti 40-vuotta, Allah 
valitsit hänet profeetaksi ihmisille. Hän toi viisaut-
ta ja dialogia yhteiskuntaansa. Hän haastoi johtavat 
ryhmät ja seisoi köyhien rinnalla. Monien raskaiden 
ja työtä täynnä olevien vuosien jälkeen Profeetta 
Mohammad (rh) perusti islamilaisen yhteiskunnan 
Medinaan (noin 600 km Mekasta pohjoiseen). Tämä 
uusi johtaja dokumentoi yhteiskunnan säännöt. Do-
kumentti oli uuden yhteiskunnan perustuslaki. Tässä 
uudessa yhteiskunnassa eli paljon juutalaisia ja kris-
tittyjä. Perustuslaissa tunnustettiin muun muassa, 
että juutalaisuus on jumalallinen uskonto ja mainittiin 
heidän oikeudet harrastaa uskontoaan islamilaisessa 
yhteiskunnassa. Tämä perustuslaki oli ensimmäinen, 
joka kohteli yhteiskunnan yksilöitä kansalaisina ja an-
toi uskonnonvapauden. Lisäksi Profeetta Mohammad 
(rh) kykeni viisaalla politiikallaan tekemään kivijumalia 
palvelevien heimojen kanssa Alhudaibija sopivuus-
säännöt. Nämä heimot sotivat häntä vastaan ja yrit-
tivät tappaa hänet. Hän käytti rauhansopimusta isla-

Historian mahtihenkilö, 
Profeetta Mohammad (rh)1

Matemaatikko-tähtitietei-
lijä Michael Hartin laatima 
kirja, jossa hän kuvailee 
historian vaikuttavimpia 
persoonia, on yksi par-
haimmista tätä varten kir-
joitetuista kirjoista. Kirjai-
lija on valinnut Profeetta 
Mohammadin (rauha ol-
koon hänelle ja hänen jäl-
keläisilleen) listan vaikut-
tavimmaksi henkilöksi
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min hyväksi. Hän lähetti luotettavia henkilöitä muille 
arabialaisille heimoille, kertomaan heille taivaan opis-
ta, jotta he jättäisivät pakanuuden ja tulisivat Allahin 
kirkkauteen, islamiin. Historia ei mainitse yhtäkään 
henkilöä, jota Profeetta Mohammad (rh) olisi pakot-
tanut islamiin. Koraanissa sanotaan: Uskonnossa ei ole 
mitään pakkoa, oikea tie on selvästi erotettu harha-
teistä (2:256). Profeetta Mohammad (rh) oli kutsunut 
ihmisiä Allahin tielle kuten Koraanissa sanotaan: Kutsu 
heitä Herrasi tielle viisaudella ja sopivilla kehoituksilla 
(16:125). Hän teki pimeydessä elävästä yhteiskunnasta 
sivilisaation, poisti kaikki roturiidat ja rasistiset käytän-
nöt. Hän sulatti kaikki yhteiskunnan väliset luokkaerot 
ja kokosi hajanaisia pieniä yhteiskuntia yhdeksi islami-
laiseksi yhteiskunnaksi ja valtioksi. 

Profeetta Mohammadin (rh) kuoleman jälkeen nousi 
Allahin luokse, Hänen seuraajansa kykenivät teke-
mään maailman suurimman imperiumin käyttäen 
hyväksi Koraanin ja  profeetan oppeja. Tämän impe-
riumin  rajat olivat Espanja lännessä ja Kiina idässä, 
keski-afrikka etelässä ja Balkanin valtiot pohjoisessa. 
Tästä islamilaisesta valtiosta nousi kukoistukseen eri 
tieteen aloja, kuten matemaattiset tieteet, trigono-
metria, kemia, lääketiede ja filosofia. Toiset valtiot lä-
hettivät kansalaisiaan opiskelemaan islamilaiseen val-
tioon. Profeetta Mohammadin (rh) perustama valtio 
hallitsi yli tuhat vuotta, näin ei ole ennen tapahtunut 
missään imperiumissa. 

Kun arvoisa lukija huomaa, miten suuria muutoksia 
profeetta Mohammad (rh) on tehnyt 14 vuosisadan 
aikana, hän myös tietää syyn, jonka takia Michael Hart 
valitsi historian vaikuttavimpien henkilöiden kirjas-
saan Profeetta Mohammadin (rh) listan ensimmäisek-
si henkilöksi. Profeetta Mohammadin (rh) arvostus ei 
jäänyt Michael Hartin kirjaan, vaan Mahatma Ghandi 
intialainen johtaja, joka poisti Englannin vallan Intiasta 
sotimatta arvosti Profeettaa (rh) hyvin paljon. Ghandi 
kuvaili Profeetta Mohammadin (rh) näillä sanoilla: 
’Haluaisin tietää miehen piirteet, joka epäilemättä 
omisti miljoonien sydämet..... tulin hyvin tajunneeksi 
ja tyytyväiseksi, että miekka ei ollut väline, jolla islam 
levisi ja sai näin suuren kannastuksen, vaan islam tuli 
noin arvostetuksi Profeetta Mohammadin (rh) tark-
kaavaisen, tottapuhuvan, lupauksien täyttävän sekä 
vaatimattoman luonteen takia. Hän oli seuraajilleen 
rehellinen ja rakastava, Hän oli rohkea ja luotti hyvin 
paljon Allahiin ja viestiinsä. Kun luin Profeetta Mo-
hammadia (rh) käsittelevän elämänkerran toista osaa 
tulin erittäin masentuneeksi, koska lisää tietoa ei ole 
löytynyt, että olisin voinut perehtyä paremmin Pro-
feetan (rh) elämään.’ 

Muhammed Al-Hello

Kuin tuulessa huivini heiluu
mi maahan katseeni luon,
kuin uudesti syntynyt vartaloni keinuu
ja ajatukseni Allahiin luon.

Tämän viestin kauniin
enkeleiltä sain,
sieluuni tyyneyden tään
Häneltä hain,
oi Jumalani, sanasi nuo

ne pyytämättäni rauhan tuo.

Mona-Faiza Lindell

Rauha
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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!

Oikaisu
Numerossa 3/07 pääkirjoituksessa 
mainitussa Koraanin jakeessa oli
kirjoitusvirhe.

Jae kuuluu: 

Rauha minulle päivänä,
jona synnyin, ja päivänä,
jona kuolen, ja päivänä,
jona minut herätetään henkiin. 
(19:33).
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Profeetta Muhammad, 
ainoa oikea Lähettiläs, 
ainoa oikea tienviitta, jota seurata, 
ainoa oikea Koraanin opastaja 
ainoa oikea esikuvamme, 
ainoa oikea alkuperäinen muslimi, 
ainoa oikea oikeudenmukaisuuden miekka, 
joka voi toimia 
Allahin nimeen ja Hänen nimissään, 
Hänen edustajanaan maan päällä. 

Jalo Profeettamme 
ei tahtonut, halunnut, toivonut palvontaa itselleen, 
sillä hän oli ihminen, 
hän oli Allahin Lähettiläs ihmiskunnalle, 
hän toi keskuuteemme Allahin Sanan, 
Hänen toiveensa ja ohjeensa ihmisille, 
niinpä nykyäänkin, 
seuratessamme Profeetan tietä, 
ei kukaan vieras, 
ei mikään lahko, 
voi sanoa edustavansa ainoaa oikeaa tietä, 
sillä ainoa oikea tie Allahin luokse 
on Profeetta Muhammadin tie. 

Hän oli viimeinen Profeetta, 
mutta kuitenkin 
Profeetoista ensimmäinen, 
sillä hän on antanut, 
välittänyt meille 
Allahin sanat 
väärentämättöminä, oikeina, 
sellaisina, kuin Allah ne Profeetallemme välitti, 
hän, Profeetta Muhammad, 
on väärentämätön, ainoa ja aito 
ja hänen välittämänsä sana on suoraan Allahilta, 
eikä sen veroista kukaan ihminen koskaan kykene luomaan. 

Profeetta Muhammad, 
sinä Jumalan Valo, 
sinä suuntamme sumussa, 
sinä johdatat 
me seuraamme 
tiellä Allahin, Korkeimman luokse, 
jos kykenemme ja pystymme, 
sen päättää Allah 
Tuomiopäivänä, 
mutta opettajasta ei johdatuksemme 
ole kiinni vaan kyse on siitä, 
haluammeko seurata Viimeista Profeettaamme, 
mestariamme! 

Profeettani

Ibrahim Valo
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Granaattiomena on pyöreä hedelmä, jonka väri vaihtelee vaaleasta tummaan 
pinkkiin tai tummanpunaiseen. Hedelmä kasvaa pienessä pensaassa tai puussa, 
joka on 3-6 metriä korkea. Granaattiomenapuu tuottaa yleensä hedelmiä 2-3 vuo-
den kuluttua istuttamisesta aina 15-vuotiaaksi asti. Puu on kuitenkin pitkäikäinen 
ja jotkut lajit elävät jopa 200-vuotiaiksi. Hyvän makunsa lisäksi hedelmä on erittäin 
terveysvaikutteinen. Granaattiomenaa käytetään lääkkeenä muunmuassa ripulin, 
korvakipujen, kuumeen sekä hampaiden ja ikenien hoitoon sekä ruoansulatusvai-
voihin. Sen punaisia kukkia käytetään väriaineena.

Granaattiomena, arabiaksi ar-Rumman, on mainittu Pyhässä Koraanissa kolme 
kertaa.

Koraanin Armollisen suurassa (55:68) granaattiomenoiden sanotaan olevan yksi 
Paratiisin hedelmistä. Myös hedelmän ja kukkien punainen väri on mainittu Ko-
raanissa Mehiläisen suurassa (16:13):

Hänen kaikissa monimuotoisissa luomistöissään on merkki varoituksen huomi-
oonottaville ihmisille. 

Koraanissa Karjan suurassa (6:141)  on mainittu myös kaksi muuta hedelmää, taa-
teli ja oliivi ja muistutetaan sadonkorjuuseen kuuluvasta almusta sekä tuhlaami-
sesta.

Hän kasvattaa puutarhoja, joista toiset 
tarvitsevat tukikeppejä, toiset eivät, se-
kä taatelipuita, peltoja erilaisine hedel-
mineen, öljypuita ja granaattiomenoita, 
toinen toistaan muistuttavia ja erilaisia. 
Syökää niistä, kun ne kantavat hedel-
mää, ja antakaa köyhille heille kuuluva 
osa sadonkorjuun aikana, mutta älkää 
tuhlatko.  Jumala ei rakasta tuhlaajia. 

Koraanin käännökset 
Jaakko Hämeen-Anttila

Granaattiomena
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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 313130-1165141).
 
Innostavia lukuhetkiä!

Resalat Islamilainen Yhdyskunta
Tiedotus

Tilaa Salam-lehti:

Resalat Islamilainen Yhdyskunta
Tiedotus/Salam lehti
Yliskyläntie 3
00840 Helsinki

Tilauksen voit tehdä myös sähköpostitse salam@resalat.fi
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RUKOUSAIKA – HELSINKI
MAALISKUU

PVM FAJR ZOHR ASR MAGREB ISHA
1 05:17 12:33 15:01 18:13 19:36
2 05:14 12:32 15:03 18:15 19:39
3 05:11 12:32 15:05 18:18 19:41
4 05:08 12:32 15:06 18:20 19:44
5 05:05 12:32 15:08 18:23 19:46
6 05:02 12:31 15:10 18:25 19:49
7 04:59 12:31 15:12 18:28 19:51
8 04:56 12:31 12:13 18:30 19:54
9 04:53 12:31 15:15 18:32 19:57

10 04:49 12:30 15:17 18:35 19:59
11 04:46 12:30 15:18 18:37 20:02
12 04:43 12:30 15:20 18:40 20:05
13 04:40 12:30 15:22 18:42 20:07
14 04:36 12:29 15:23 18:45 20:10
15 04:33 12:29 15:25 18:47 20:13
16 04:29 12:29 15:27 18:50 20:15
17 04:26 12:29 15:28 18:52 20:18
18 04:23 12:28 15:30 18:55 20:21
19 04:19 12:28 15:31 18:57 20:24
20 04:15 12:28 15:33 19:00 20:27
21 04:12 12:27 15:35 19:02 20:30
22 04:08 12:27 15:36 19:05 20:33
23 04:05 12:27 15:38 19:07 20:36
24 04:01 12:26 15:39 19:10 20:39
25 03:57 12:26 15:41 19:12 20:42
26 03:53 12:26 15:42 19:15 20:45
27 03:49 12:26 15:44 19:17 20:48
28 04:45 13:25 16:45 20:20 21:51
29 04:42 13:25 16:46 20:22 21:54
30 04:38 13:25 16:48 20:25 21:57
31 04:33 13:24 16:49 20:27 22:00

Profeetan Syntymäpäivän kunniaksi Yhtenäisyyden Viikko 20-25.3. Onnea!
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RUKOUSAIKA – HELSINKI 
 

                                  HELMIKUU                                                                                         HUHTIKUU 
 

         

 

PVM FAJR ZOHR ASR MAGREB ISHA 
1 4:29 13:24 16:51 20:30 22:04 
2 4:25 13:24 16:52 20:32 22:07 
3 4:21 13:23 16:54 20:35 22:10 
4 4:17 13:23 16:55 20:38 22:14 
5 4:12 13:23 16:56 20:40 22:17 
6 4:08 13:23 16:58 20:43 22:21 
7 4:03 13:22 16:59 20:45 22:25 
8 3:59 13:22 17:00 20:48 22:28 
9 3:54 13:22 17:02 20:50 22:32 

10 3:49 13:22 17:03 20:53 22:36 
11 3:44 13:21 17:04 20:56 22:40 
12 3:39 13:21 17:05 20:58 22:44 
13 3:34 13:21 17:07 21:01 22:48 
14 3:29 13:20 17:08 21:04 22:52 
15 3:23 13:20 17:09 21:06 22:56 
16 3:18 13:20 17:10 21:09 23:01 
17 3:12 13:20 17:12 21:12 23:05 
18 3:06 13:20 17:13 21:14  
19 3:00 13:19 17:14 21:17  
20 2:53 13:19 17:15 21:20  
21 2:46 13:19 17:16 21:22  
22 2:38 13:19 17:18 21:25  
23 2:30 13:18 17:19 21:28  
24 2:21 13:18 17:20 21:31  
25 2:10 13:18 17:21 21:33  
26 1:57 13:18 17:22 21:36  
27 1:36 13:18 17:23 21:39  
28  13:18 17:24 21:42  
29  13:18 17:26 21:45  
30  13:17 17:27 21:47  

PVM FAJR ZOHR ASR MAGREB ISHA 
1 6:24 12:34 14:07 17:03 18:31 
2 6:23 12:34 14:09 17:05 18:33 
3 6:21 12:34 14:11 17:08 18:35 
4 6:19 12:34 14:13 17:10 18:37 
5 6:17 12:34 14:15 17:13 18:40 
6 6:15 12:34 14:17 17:15 18:42 
7 6:13 12:34 14:19 17:18 18:44 
8 6:10 12:34 14:21 17:20 18:46 
9 6:08 12:34 14:23 17:23 18:48 
10 6:06 12:34 14:25 17:25 18:51 
11 6:04 12:34 14:26 17:28 18:53 
12 6:02 12:34 14:29 17:30 18:55 
13 5:59 12:34 14:31 17:33 18:58 
14 5:57 12:34 14:33 17:35 19:00 
15 5:55 12:34 14:35 17:38 19:02 
16 5:52 12:34 14:37 17:40 19:05 
17 5:50 12:34 14:39 17:43 19:07 
18 5:47 12:34 14:40 17:45 19:09 
19 5:45 12:34 14:42 17:48 19:12 
20 5:42 12:34 14:44 17:50 19:14 
21 5:39 12:34 14:46 17:53 19:16 
22 5:37 12:34 14:48 17:55 19:19 
23 5:34 12:34 14:50 17:58 19:21 
24 5:31 12:34 14:52 18:00 19:24 
25 5:28 12:34 14:54 18:03 19:26 
26 5:26 12:34 14:55 18:05 19:29 
27 5:23 12:34 14:57 18:08 19:31 
28 5:20 12:34 14:59 18:10 19:34 
29 5:18 12:34 14:00 18:11 19:35 

      

RUKOUSAIKA – HELSINKI 
 

                                  HELMIKUU                                                                                         HUHTIKUU 
 

         

 

PVM FAJR ZOHR ASR MAGREB ISHA 
1 4:29 13:24 16:51 20:30 22:04 
2 4:25 13:24 16:52 20:32 22:07 
3 4:21 13:23 16:54 20:35 22:10 
4 4:17 13:23 16:55 20:38 22:14 
5 4:12 13:23 16:56 20:40 22:17 
6 4:08 13:23 16:58 20:43 22:21 
7 4:03 13:22 16:59 20:45 22:25 
8 3:59 13:22 17:00 20:48 22:28 
9 3:54 13:22 17:02 20:50 22:32 
10 3:49 13:22 17:03 20:53 22:36 
11 3:44 13:21 17:04 20:56 22:40 
12 3:39 13:21 17:05 20:58 22:44 
13 3:34 13:21 17:07 21:01 22:48 
14 3:29 13:20 17:08 21:04 22:52 
15 3:23 13:20 17:09 21:06 22:56 
16 3:18 13:20 17:10 21:09 23:01 
17 3:12 13:20 17:12 21:12 23:05 
18 3:06 13:20 17:13 21:14  
19 3:00 13:19 17:14 21:17  
20 2:53 13:19 17:15 21:20  
21 2:46 13:19 17:16 21:22  
22 2:38 13:19 17:18 21:25  
23 2:30 13:18 17:19 21:28  
24 2:21 13:18 17:20 21:31  
25 2:10 13:18 17:21 21:33  
26 1:57 13:18 17:22 21:36  
27 1:36 13:18 17:23 21:39  
28  13:18 17:24 21:42  
29  13:18 17:26 21:45  
30  13:17 17:27 21:47  

PVM FAJR ZOHR ASR MAGREB ISHA 
1 6:24 12:34 14:07 17:03 18:31 
2 6:23 12:34 14:09 17:05 18:33 
3 6:21 12:34 14:11 17:08 18:35 
4 6:19 12:34 14:13 17:10 18:37 
5 6:17 12:34 14:15 17:13 18:40 
6 6:15 12:34 14:17 17:15 18:42 
7 6:13 12:34 14:19 17:18 18:44 
8 6:10 12:34 14:21 17:20 18:46 
9 6:08 12:34 14:23 17:23 18:48 
10 6:06 12:34 14:25 17:25 18:51 
11 6:04 12:34 14:26 17:28 18:53 
12 6:02 12:34 14:29 17:30 18:55 
13 5:59 12:34 14:31 17:33 18:58 
14 5:57 12:34 14:33 17:35 19:00 
15 5:55 12:34 14:35 17:38 19:02 
16 5:52 12:34 14:37 17:40 19:05 
17 5:50 12:34 14:39 17:43 19:07 
18 5:47 12:34 14:40 17:45 19:09 
19 5:45 12:34 14:42 17:48 19:12 
20 5:42 12:34 14:44 17:50 19:14 
21 5:39 12:34 14:46 17:53 19:16 
22 5:37 12:34 14:48 17:55 19:19 
23 5:34 12:34 14:50 17:58 19:21 
24 5:31 12:34 14:52 18:00 19:24 
25 5:28 12:34 14:54 18:03 19:26 
26 5:26 12:34 14:55 18:05 19:29 
27 5:23 12:34 14:57 18:08 19:31 
28 5:20 12:34 14:59 18:10 19:34 
29 5:18 12:34 14:00 18:11 19:35 
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