Jumalan Armeliaan Armahtajan nimeen
Lausuma koskien rukousajat ja ramadan Suomessa

Rukousaikojen komitea on antanut suosituksiaan useiden vuosien työn jälkeen,
koskien rukousaikataulujen korjaamista ja hienosäätöä tammikuussa 2019.
Työnsä aikana komitea vertaili aikaisempia aikatauluja, niitten perustat,
virhelähteet, asiaa koskevat uskonnolliset päätökset ja tutkimukset (paaston ja
rukouksen ajat paikoissa, joissa ei ole joittenkin rukousten merkkejä tai
vaikeutta ja rukous kesäisin korkeissa leveyspiireissä), kuten MWL:n fatwa
neuvoston päätökset, jotka vahvistavat sarastuksen ja isha:n asteiksi 18 ja 17,
ja käyttämään suhteellisen arvion laskenta näihin nojaten kesällä, sekä
Euroopan Fatwa ja tutkimus neuvoston samanlainen päätös ja asiaan sekä
ramadanin aikoihin liittyvät tutkimukset. Myös huomioon ottaen MWL:n
laskelmat Suomen aikatauluille vuodesta 2010 ja sen tarkistukset 2016 sekä
siirtymä tapa. Lisäksi otettu huomioon EU:n päätös lopettaa kesä-aikaa E
Euroopassa 2021 lähtien, mikä tulee helpottamaan tilannetta, kun palataan
tilanteelle ennen 1980. Suositukset vahvistettiin tammikuussa 2019 ja 22
moskeijan ja rukoushuoneen edustajat valitsivat kokouksessaan Al-Hudan
moskeijassa, kesän yöllisten rukousten laskenta vaihtoehdoksi yön
viidennekset, joka vastaa edellä mainittua MWL:n suosittamaa suhteellista
arviota, sekä vahvistivat kaikki talven osalta kun merkit ovat näkyvissä 18
astetta sarastukselle ja 17 astetta ishalle. (asteet tarkoittavat montako astetta
on auringon keskusta horisontin alla).
Nyt komitean työn täydentämiseksi pidettiin seminari Al-Hudan moskeijassa
22.4.2019 koskien rukousajat seminaarin, jota esitti pj Mohammed Odeh,
MWL:n konsultti ja tätä seurasi 24.4.2019 kokousta imaameille SuurHelsingistä ja Karjaalta samassa paikassa sitten allekirjoittajat kokoontuivat
1.5.2019 Rabitan moskeijassa ja päättivät seuraavaa:
• Vahivistetaan talven aikana kun merkit ovat näkyvissä 18 astetta
sarastukselle ja 17 astetta isha:lle.
• Moskeijat, jotka vahvistivat em. kohtaa, vahvistivat yön viidenneksen
käyttöä laskenta tavaksi kesän yöllisille rukouksille, kun merkit häviävät.
Kuitenkin paikallisesti yksittäisissä moskeijoissa voi käyttää 60min ajaksi

•

•
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•

ishalle kesällä kun ei ole ishan merkkiä, mikä alkaa Helsingissä 23.4. 20.8. yleensä.
Korostettiin tarvetta tutkia lisää ja etsiä fatwa koskien vaikeuden aika, ja
siihen mennessä käytetään lasketut ajat. Mutta jos koetaan veikeuttaa
on mahdollista käyttää fatwat koskien maghreb ja ishan rukousten
yhdistämistä moskeijoissa ehdoillaan, samoin henkilöille, jotka kokevat
vaikeutta (ishan myöhästyessä).
Rukousaikojen komitea jatkaa työtään etsimään ratkaisuja vaikeuden
ajalle sekä muille Suomen alueille, joissa vaikeus lisääntyy pohjoiseen
päin mentäessä kesäisin.
On sallittu talvella yhdistää Duhur ja Asr rukouksia kun päivä on lyhyt ja
edessä on vaikeutta oppineitten suositusten mukaisesti.
Komitea ja moskeijat tutkivat yhdessä edelleen hijri kuukausien alkujen
vahvistamista tavalla, joka helpottaisi muslimeille käytäntöjä ja auttaisi
järjestämään aikataulujaan perustuen Fiqh neuvostojen suosituksiin,
etenkin Euroopassa. Kuitenkin siihen mennessä vahvistetaan edelleen jo
sovittua käytäntöä seurata hiri kuiden julistusta Mekasta.

Osa moskeijoista eivät tukeneet edellä mainittuja tuloksia osittain tai kokonaan
ja päättivät noudattaa entisiä aikatauluja sekä jatkamaan keskusteluja asiaan
liittyen ja pyysivät komitean työn ja pohjan laajentamista, jotta päästään
kaikkien vahvistamiin aikatauluihin.
Haluamme tuoda muslimien huomioon sen, ettei saisi leimata toisiamme
millään leimalla uskossa, kun seurataan eriäviä mielipiteitä, etenkin koskien
ajat, joissa kaikki seuraavat aikataulun, joka muutenkin perustuu arvioon ja
tutkimukseen, kuten kaikki käytössä olevat kesän aikataulut ja, että ollaan
kaikki yksimielisiä tarpeesta pyrkiä yhdistämään aikataulut.
Helsinki 1.5.2019
Suomen Islamilainen Yhdyskunta
Helsinki Islam keskus (Pasila)
Itä-Vantaan Islamilainen Yhdyskunta (Koivukylä)
Islamic Multicultural Dawa Center (Munkkiniemi)
Suomen Muslimit (malmi)
Masjid Ab-Bakr Assidiq (Matinkylä)
Masjid Assalam (Myyrmäki)
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Masjid Espoonlahti
Masjid Aksa Al-kuds (Kivenlahti)
Espoon islamilainen Yhdyskunta, masjid Annur (Espoon keskus)
Albanilainen Dituria (Roihupelto)
Kurdilainen islamilainen Yhdyskunta
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