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Jumalan, Armeliaan Armahtajan nimeen. 

 

إنِّيّأسألػِّبَرحَسِتَػّاّلتيَّوِسَعْتُّكلََّّشيءّ ّالّمُيؼّّ  

Oi Jumalani, pyydän Sinulta  

kautta Armosi, joka käsittää kaiken  

 

ِتػَّ َّّوِبُقؾَّ َّوّذلَّلياُّكلُّّشيء  ّوَخَزَعَّلياُّكلُّّشيء  الَّتيَّقَيرَتِّبياُّكلَّّشيء    

kautta Voimasi, jonka edessä kaikki nöyrtyvät ja alistuvat ja jolla hallitset kaikkea 

 

 َوِبَجَبروِتَػّالَّتيَّغَمبَتِّبياُّكلَّّشيءّ 

kautta Voittamattomuutesi, jonka vallassa on kaikki 

 

 َوِبعزَِّتَػّالَّتيّالَّيُقؾُمَّلياّشيءّ 

kautta Mahtisi, jota mikään ei voi vastustaa 

 

 َوِبَعَغَسِتَػّاّلتيَّمألْتُّكلَّّشيءّ 

kautta Suuruuteesi, joka on kaikkialla  

 

 َوِبُدمظاِنَػّاّلذيَّعالُّكلَّّشيءّ 

kautta Valtasi, joka kohoaa kaiken ylle 

 

ّشيءّ وَّ ِبَؾجِيَػّالباقيَّبعَدَّفشاِءُّكلِّ  

kautta Olemuksesi, joka jää kun kaikki muu on hävinnyt 

 

ّشيءّ   َوِبأسساِئَػّالَّتيَّمأَلْتّأركاَنُّكلِّ

kautta Nimiesi, joille kaikki olevainen perustuu 

 

ّشيءّ   َوِبِعمِسَػّالَّذيّأحاَطِّبُكلِّ

kautta Tietosi, joka käsittää kaiken 

 

 َوِبُشؾِرَّوجِيَػّالَّذيّأضاَءَّلُوُّكلَُّّشيءّ 

ja kautta kasvojesi Valon, joka valaisee kaiken! 

 

سّوياُّنؾُرّياُّقدُّّ  

Oi Valo! Oi Pyhyys! 
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ليَؽّوياّآِخَرّاآلَخريؽَّ َلّاألوَّ  ياّأوَّ
Oi Ensimmäinen Ensimmäisistä! Oi  Viimeinen Viimeisistä! 

 

ُنؾَبّاّلتيَّتيِتُػّالِعَرؼَّالّميُّ ؼَّّاْغِفرِّلَيّالذُّ  

Oi Jumalani, anna anteeksi syntini, jotka tuhoavat suojukseni!  

 

 الّمُيؼَّّاْغِفرِّلَيّالذُّنؾَبّاّلتيُّتشِزُلّالشَِّقؼَّ
Oi Jumalani, anna anteeksi syntini, jotka tuovat vastoinkäymisiä!  

 

رِّلَيّالذُّنؾَبّالَّتيُّتَغيُِّرّالشَِّعؼَّالمَُّيؼَّّاْغفِّ  

Oi Jumalani, anna anteeksi syntini, jotka kääntävät siunaukset pois! 

 

عاءَّ  المَُّيؼَّّاْغِفرِّلَيّالذُّنؾَبّالَّتيَّتحِبُسّالدُّ
Oi Jumalani, anna anteeksi syntini, jotka epäävät rukoukseni! 

 

الذُّنؾَبّالَّتيُّتشِزُلّالَبالءَّّالمَُّيؼَّّاْغِفرِّليَّ  

Oi Jumalani, anna anteeksi syntini, jotka tuovat onnettomuutta! 

 

جاءَّ  المَُّيؼَّّاْغِفرِّلَيّالذُّنؾَبّالَّتيَّتقَظُعّالرَّ
Oi Jumalani, anna anteeksi syntini, jotka murskaavat toivon! 

 

َّذْنبّ  ّأْخَظأُتياّالمَُّيؼَّّاْغِفرِّلَيُّكلَّ أْذَنبُتُوَّوُكلََّّخظيَئة   

Oi Jumalani, anna anteeksi kaikki syntini ja virheet jotka tein!  

 

ُبّإَليَػِّبِذكِرَكَّوأْسَتْذِفُعِّبَػّإلىَّنْفِدػَّ  المَُّيؼَّّإنَّيَّأَتَقرَّ
Oi Jumalani, totisesti minä etsin Sinun läheisyyttäsi muistamalla Sinua ja pyydän Sinua 

puhumaan puolestani. 

 

َوأْسأُلَػِّبجؾِدَكّأْنُّتْدِنَيشيِّمْؽُّقرِبَػَّوأْنُّتؾِزَعشيُّشْكَركَّ َوأْنُّتْمِيَسشيِّذْكَركَّ ََ  

Rukoilen Sinua Anteliaisuutesi tähden tuomaan minut Läheisyyteesi ja anna minun olla 

kiitollinen Sinulle ja  innoita minut muistamaan Sinua. 

 

ّأنُّتداِمَحشي ّخاِشع  ُّمَتَذِلل  َوَترَحَسشيّالمَُّيؼَّّإنِّيّأْسأُلَػُّسؤاَلّخاِضع   

Oi Jumalani, totisesti pyydän sinua alistuneena, nöyränä ja alhaisena 

olemaan minua kohtaan pitkämielinen ja armollinen 

 

يًاّقاِنعًاّوفيَّجسيِعّاألْحؾاِلُّمَتؾاِضعاًَّوَتْجَعَمشيِّبِقْدِسَػّراِضّ  

ja tekemään minut tyytyväiseksi ja kiitolliseksi kaikesta saamastani ja olemaan 

aina vaatimaton. 
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تّفاَقتوُّ  المَُّيؼََّّوأسأُلَػُّسؤاَلَّمْؽّاْشَتدَّ
Oi Jumalani! Pyydän Sinua niin kuin hän,  

jonka tarpeet ovat suunnattomat 

 

 َوأْوَزَل بَِل ِعْىَذ الَشذائِِذ حاَجتَهُ َوَعُظَم فً ما ِعْىَذَك َرْغبَتُهُ 

ja joka hädässä anoo tarvitsemaansa Sinulta ja jonka halu sitä kohtaan, mikä on 

Sinun kanssasi, on tullut palavaksi. 

 

  

َوَخِفَيَّمْكُرَكَّوَعَيَرّأمُركَّالمَُّيؼََّّعُغَؼُّسمظاُنَػَّوَعالَّمكاُنَػّ  

Oi Jumalani! Suuri on Sinun Valtakuntasi,Ylevä on Sinun Asemasi, 

Sinun Suunnitelmasi on salainen, Sinun Valtasi on kiistaton 

 

 َوَغَمَبَّقْيُرَكَّوَجَرْتُّقْدَرُتَػَّوالُّيْسِكُؽّالِفراُرِّمْؽُّحُكؾَمِتػَّ

Sinun Herruutesi on ylivoimainen ja Voimasi vallitsee kaikkialla,  

ja Sinun Valtaasi on mahdotonta välttää. 

 

ِّمؽ َّّْساِترًاّوالِّلذيء  اًلَّغْيُرَك َعَسِمَيّالَقبيِحّبالَحَدِؽُّمَبدِّ  المَُّيؼَّّالّأِجُدِّلُذُنؾبيّغاِفرًاّوالِّلَقباِئحيّ 
Oi, Jumalani, en löydä synneilleni toista anteeksiantajaa, en kätkijää pahoille teoilleni, en 

ketään joka muuttaisi pahat tekoni hyviksi teoiksi, paitsi Sinut. 

 

 الّإلَوّإاّلّأْنَتُّسْبحاَنَػَّوِبَحسِدَكَّعَمْسُتَّنْفديَّوَتَجرَّأُتِّبَجيمي

Ei ole muuta jumalaa kuin Sinä! Kunnia ja Ylistys olkoon Sinulle!  

Olen kohdellut itseäni kaltoin, ja olen ollut häpeämätön tietämättömyydessäni 

 

 َوَسَكْشُتّإلىَّقِديِؼِّذكِرَكِّليَّوَمشَِّػَّعَميَّّ

Ja olen ollut riippuvainen Sinun Huolenpidostasi ja Suosiollisuudestasi minua kohtaan. 

 

ِّمَؽّالَبالءّالمَُّيؼََّّمْؾالَيَّكؼّْ َّسَترَتُوَّوَكْؼِّمْؽّفاِدح  أَقْمَتوُِّّمؽَّقبيح   

Oi Jumalani! Oi Herrani! Kuinka monta inhottavaa tekoani oletkaan kätkenyt! Ja kuinka 

lukuisia kärsimyksiä torjunut! 

 

َّدَفْعَتوُّ َّوَقْيَتُوَّوَكؼِّمْؽَّمْكروه   َوَكْؼِّمْؽِّعثار 

Kuinka monta kompastumista olet estänyt! Kuinka monta onnettomuutta 

ehkäissyt! 

 

َّلْدُتّأْىاًلَّلُوَّنَذرَتوُّ َّجسيل   َوَكؼِّمؽَّثشاء 

Ja kuinka monta kaunista kehua, joiden arvoinen en ollut, olet levittänyt. 
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تِّبيّأْعساليالمَُّيؼََّّعُغَؼَّبالئيَّوأْفَرَطّبيُّسؾُءّحاليَّوَقُرّر  

Oi Jumalani! Koettelemukseni ovat suunnattomat, arvottomuuteni ylenpalttinen, ja hyvät 

tekoni ovat vähäiset, 

 

َوَقَعَدْتّبيّأْغالِليّّ  

tottumukseni pahantekoon on kahlinnut minut, 

 

 َوَحَبدشيَّعؽَّنْفعيُّبْعُدّآماِلي 

etäiset toiveeni estäneet minulta hyvien tekojen palkinnot, 

 

نياِّبُغروِرىاِّوَنْفديِّبِخياَنِتياَّوِمَظاِلي  َ  َوَخَدَعْتشيّالدُّ

ja tämä maailma kiusauksineen, sieluni petturuus ja oma saamattomuuteni ovat 

johdattaneet minut harhaan. 

 

 
ِتَػّأنّالَّيحُجَبّ َعْشَػُّدعاِئيُّسؾُءَّعَسميَّوَفعاِليياّسيِّديَّفأسأُلَػِّبِعزَّ   

Oi Luojani! Siksi pyydän Sinua Suuruudessasi,  

ettet anna pahojen tekojeni ja toimieni estää rukouksieni saavuttamasta Sinua  

 

ِسرِّّيِّمؽَّعَميوِّّاطََّمْعتَّّماَّبَخِفيَِّّّتْفَزحشيَّوال  

älä  häpäise minua paljastamalla piilotettuja syntejäni, jotka Sinä tunnet. 

 

والُّتعاِجْمشيّبالُعُقؾَبِةّعمىّماَّعِسمُتُوّفيَّخَمؾاتيِّمؽُّسؾِءِّفْعِميّوإساءتيّوَدواِمَّتْفريِظيَّوَجياَلتيّ
  َوَكْثرِةَّشَيؾاتيَّوَغْفَمتي

äläkä kiiruhda rangaistustani, salassa tekemistäni synneistäni, pahoista teoistani,  

erheistäni, epäonnistumisistani, tietämättömyydestäni, himostani ja 

välinpitämättömyydestäni. 

 

ّفي َجسيِعّاألُمؾِرَّعُظؾفاَّوُكِؽّالمَُّيؼَِّّبِعزَِّتَػِّليّفيّاألْحؾاِلُّكمِّياَّرؤوفًاَّوَعَميَّ  

Ja Suuruudessasi, Oi Jumalani, ole minulle laupias ja armelias kaikissa asioissa! 

 

 إلييَّوَربِّيَّمْؽِّليَّغْيُرَكّأْسأُلُوَّكذَفُّضرِّيَّوالشََّغَرّفيّأْمرّي
Oi Jumalani ja Herrani, onko minulla ketään, paitsi Sinä, jolta pyytää poistamaan 

pahuuteni ja ymmärtämään vaikeuksiani?  

 

ُّحْكسًاّاتََّبْعَتّفيوَّىؾىَّنْفديإلييَّوَمؾالَيّأجّْ َريَتَّعَميَّ  

Oi Jumalani ja Suojelijani! Olet säätänyt minulle Lain, mutta sen sijaan olen noudattanut 

omia alhaisia halujani, 
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نيِّبساّأْىؾىَّوأْسَعَدُهّعمى يَّفَغرَّ ءُّذِلَػّالَقزاَّوَلْؼّأْحَتِرسِّفيِوِّمْؽَّتزييِؽَّعدُّ  

enkä puolustautunut viholliseni kiusauksilta ja näin hän johti minut harhaan omien 

halpamaisten halujeni kautta ja näin kohtalo suosi häntä.  

 

ِّمؽّذِلَػَّبْعَضُّحدوِدَكَّوخاَلْفُتَّبْعض أواِمِركََّّفَتجاَوْزُتِّبساَّجرىَّعَميَّ  

Näin ylitin rajoja, jotka Sinä olet asettanut minulle, enkä totellut Sinun Käskyjäsi. 

 

ِّفيو َةّليّفيّماَّجرىَّعَميَّ ّفيَّجسيِعّذِلَػَّوالُّحجَّ َقزاُؤَكَّوأْلَزَمشيُّحْكُسَػَّوَبالُؤكََّّفَمَػّالَحْسُدَّعَميَّ   

Sinulla on oikeudenmukaiset todisteet minua vastaan kaikesta siitä ja minulla ei ole 

mitään puolustusta kun Sallimuksesi toteutuu ja kun langetat minulle Tuomiosi ja 

Koettelemuksesi.  

 

بًاُّمِقرَّاًَّوَقْدّأَتْيُتَػّياّإلييَّبْعَدَّتْقريريَّوإْسراِفيّعمىَّنْفديُّمْعَتِذرًاّناِدمًاُّمْشَكِدرًاُّمْدَتقياًلُّمْدَتْغِفرًاُّمشي  

ِعشًاُّمعَتِرفاًُّمذّْ  

Mutta nyt käännyn Sinun puoleesi, oi Jumalani, oltuani vajavainen ja kohtuuton, 

anteeksipyytävänä, katuvana,  murtuneena, särjettynä, anteeksiantoa anoen, parannuksen 

tehneenä, myöntyneenä, nöyrtyneenä, syntini tunnustaneena 

 

 

ُوّإَليِوّفيّأْمريَّغْيَرُّقُبؾِلَػُّعْذريّوإْدخاِلَػّإيَّاَيّفيَّسَعِةِّمْؽّّكانَِّّمّساَّفرَّاًّمَّّأجدُّّال ِمشَّيّوالَّمْفَزعًاّأَتَؾجَّ
 َرْحَسِتػَّ

sillä en voi paeta tekojani, enkä löydä paikkaa, johon paeta ja kääntyä huolineni, 

voin vain anoa Sinun anteeksiantoasi ja lupaasi astua Armosi Valtakuntaan. 

 

َةُّضرَّيَّوُفكَّشيِّمْؽَّشدَّوثاِقي َّفاْقَبْلُّعْذريَّواْرَحْؼِّشدَّ  المَُّيؼَّ
Oi Jumalani, hyväksy siis anteeksipyyntöni, sääli minua ankarassa ahdistuksessani, ja 

vapauta minut pahojen tekojeni kahleista. 

 

اْرَحْؼَّضْعَفَّبَدنيَّوِرقََّةِّجْمِديَّوِدقََّةَّعْغِسيّياَّربِّّ  

Oi Herra, ole armollinen heikolle ruumiilleni, haavoittuvalle iholleni ja hauraille luilleni. 

 

 ياَّمْؽَّبَدَءَّخْمِقيَّوِذْكِريَّوَتْرِبَيتيَّوِبرِّيَّوَتْغِذَيتي
Oi Sinä, joka loit minut, muistit ja ravitsit minua, ja soit minulle mainetta ja kunniaa ja 

annoit elannon; 

 

 َىْبشيّإِلْبِتداِءَّكَرِمَػَّوساِلِفِّبرَِّكِّبي

Suo minulle Suopeuttasi niin kuin teit luodessasi minut. 

 

بيِّبشاِرَكَّبْعّدَّتْؾحيِدكَّ  ياّإلييَّوَسيِّديَّوَربِّيّأُتراَكَّمَعذِّ
Jumalani! Luojani! Herrani! Näkisitkö minut sytyttämäsi Tulen piinaamana,  
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sen jälkeen kun olen tunnustanut Sinun Ykseytesi, 

 

 َوَبعَدّماّاْنَظؾىَّعَميِوَّقْمبيِّمْؽَّمْعِرَفِتَػَّوَلِيَجِّبِوِّلداِنيِّمْؽِّذْكِركَّ

sen jälkeen kun sydämeni on vilpittömästi ja kuuliaisesti tiedostanut Sinut?  

ja kun kieleni on väsymättä ylistänyt Sinua? 

 

 َواْعَتَقَدُهَّضسيِريِّمْؽُّحبَِّػَّوَبعَدِّصْدقّاْعِتراِفيَّوُدعاِئيّخاِضعًاِّلُرُبؾِبيَِّتػَّ

kun mieleni on täyttynyt rakkaudesta Sinuun ja  

kun olen vilpittömästi tunnustanut syntini ja nöyränä rukoilen Sinua Jumalani. 

 

ْيتَّ وّأوُّتْبِعَدَّمْؽّأْدَنْيَتوَُّىْيياتّأْنَتّأْكَرُمِّمْؽّأْنُّتَزيَِّعَّمْؽَّربَّ  

Ei! Sinä olet liian Lempeä ja Antelias tuhotaksesi hänet,  

jonka olet Itse ravinnut ja jota olet tukenut, tai karkottaaksesi hänet, jonka olet 

Itse kasvattanut, 

 

ِءَّمْؽَّكَفْيَتوَّوَرِحْسَتوُّأوُّتَذرَِّدَّمْؽّآَوْيَتُوّأوُّتَدمَِّؼّإلىّالَبال  

tai ajaaksesi pois hänet, jolle annoit suojan,   

hylätäksesi koettelemuksissa hänet, jota olet elättänyt ja jolle olet ollut 

Armollinen. 

 

ْتِّلَعَغَسِتَػّساِجَدةًَّّوَلْيَتِّشْعريّياَّسيِّديّوإلييّوَمْؾالَيّأُتَدمُِّطّالشارّعمىُّوُجؾهّ  َخرَّ  

Luojani, Jumalani ja Suojelijani! Sytytätkö Tulen kasvoille, jotka ovat heittäytyneet 

maahan kumartumaan Sinun Suuruutesi edessä; 

 

َنَظَقْتِّبَتؾِحيِدَكّصاِدَقًةّوِبُذْكِرَكّماِدَحةًّّوعمىّأْلُدؽّ   

tai kielille, jotka ovat vilpittömästi todistaneet Sinun Ykseytesi ja kiittäneet Sinua 

ylistyksin; 

 

ِتَػُّمَحقَِّقًةّ ّاْعَتَرَفْتّبإلِييَّ  وعمىُّقُمؾب 

tai sydämille, jotka vakaumuksella tunnustavat Sinun Jumaluutesi 

 

 وعمىَّضساِئَرَّحَؾْتِّمَؽّالِعْمِؼّبَػَّحّتىّصاَرْتّخاِشَعةًّ
tai mielille jotka ovat etsineet tietoa Sinusta,vihdoin nöyrtyen edessä 

 

َوأشاَرتِّباْسِتْغفاِرَكُّمْذِعَشةًّّطاعةوعمىَّجؾاِرَحَّسَعْتّإلىّأوطاِنَّتَعبُِّدَكّ  

ja jäsenille jotka kuuliaisesti kiirehtivät paikkoihin, joissa Sinua palvotaan ja 

hartaasti ja nöyrästi rukoilevat Sinun anteeksiantoasi. 

 

ِّبَػّوالُّأْخِبْرناِّبَفْزِمَػَّعْشَػّياَّكريؼُّ   ماّىَكذاّالُغؽُّ

Ei! Sinulta ei voi odottaa sellaista julmuutta, koska se olisi niin kaukana Hyvyydestäsi, 

Oi Antelias. 



 7 

 

ْنياَّوُعُقؾباِتيا ِّمؽَّبالِءّالدُّ ّوأْنَتَّتْعَمُؼَّضْعفيَّعؽَّقميل   ياَّربِّ
Herrani, sinä tunnet  

minun heikkouteni tämän maailman vähäisten koettelemusten edessä ja sen 

seuraukset, 

 

ياوماَّيْجريّفيياِّمَؽّالَسكارِِهّعمىّأْىمِّ  

ja koetukset, joita sen asukkaat kohtaavat; 

 

ُتوُّ ُّمدَّ َّبقاُؤُهَّقرير  َّوَمكُروه َّقميل َّمْكُثُوَّيدير  ّذِلَػَّبالء   عمىّأنَّ
vaikka nämä kärsimykset ja koettelemukset ovat hetkellisiä, lyhytaikaisia ja 

ohimeneviä. 

 

َوَجميِلُّوُقؾِعّالَسكاِرِهّفيياَّفَكيَفّاحِتساِليِّلَبالِءّاآلِخَرةِّ  

Kuinka sitten voin kestää seuraavan elämän kärsimykset ja koettelemukset? 

 

ُفَّعؽّأىِموِّ ُتُوَّوَيدوُمَّمقاُمُوَّوالُّيَخفَّ َّتُظؾُلُّمدَّ  َوُىَؾَّبالء 
Sillä nämä ovat ikuiset ja loputtomat ja niitä ei koskaan poisteta heiltä, jotka ansaitsevat 

ne, 

 

سؾاُتّواألرَضَّتُقؾُمَّلُوّالدَّّألنَُّوّالَّيُكؾُنّإاّلَّعْؽَّغَزِبَػَّواْنِتقاِمَػَّوَسَخِظػّوىذاّماّال  

koska nuo rangaistukset johtuvat Sinun Raivostasi, Kostostasi ja Vihastasi, joita 

taivas ja maa eivät voi kestää. 

 

ليُلّالَحقيُرّالِسدِكيُؽّالُسدَتكيؽُّياَّسيِّّ عيفّالذَّ ديَّفَكيَفِّبيّوأناَّعْبُدَكّالزَّ  

Oi Luojani, miten minä heikko, alhainen, halveksittava, kelvoton ja kurja luotusi voisin 

kestää niitä? 

 

ّاألُمؾِرّإَلْيَػّأْشُكؾّولِّ َّوأْبكيياّإلييَّوَربِّيّوَسيِّديَّوَمؾالَيّأليِّ ساِّمْشياّأِضجُّ  

Oi Jumalani, Herrani, Luojani, Suojelijani! Mistä kaikesta valittaisin Sinulle ja mistä 

niistä vaikeroisin ja vuodattaisin kyyneleitä? 

 

ِتوِّ ِتِوّأْمِّلُظؾِلّالَبالِءّوُمدَّ  ألِليِؼّالَعذاِبّوِشدَّ

Rangaistusten tuskasta ja kovuudesta? Vai kärsimysten voimasta ja kestosta? 

 

 َفَمِئْؽَّصيَّرَتشيِّلْمُعقؾباِتَّمَعّأْعداِئِػَّوَجَسْعَتَّبيِشيَّوَبيَؽّأْىِلَّبالِئػِّ
Joten jos panet minut kärsimään Helvetin rangaistukset vihollistesi kanssa, ja kokoat 

minut niiden joukkoon, jotka ovat ansainneet rangaistuksesi, 
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ْقَتَّبْيشيَّوَبيَؽّأِحبَّاِئَػّوأْوِلياِئػِّ  َوَفرَّ

erotat minut Sinun Ystävistäsi ja heistä, jotka Sinua rakastavat, 

 

 َفَيْبشيّياّإلييّوَسيِّديَّوَمؾاليَّوَربِّيَّصَبرُتّعميَّعذاِبَػَّفَكيَفّأْصِبُرّعميِّفراِقػَّ
Jumalani, Luojani, Suojelijani, Herrani,  

vaikka pystyisin kärsivällisesti kestämään rangaistuksesi, kuinka voisin kestää 

eron Sinusta? 

 

ّناِرَكَّفَكيَفّأْصِبُرَّعِؽّالشََّغِرّإلىَّكراَمِتػَّ   َوَىْبشيَّصَبْرُتّعميَّحرِّ

vaikka voisin tyynesti kestää Sinun Helvettisi paahtavan tulen, kuinka voisin 

kestää olla näkemättä Sinun Anteliaisuuttasi? 

 

  أْمَّكيَفّأْسُكُؽّفيّالّشاِرَّوَرجاِئيَّعْفُؾَكّ

tai kuinka voisin jäädä Tuleen, kun toivoni on Sinun Anteeksiantosi? 

 

َؽّإَليَػَّبيَؽّأْىِمياَّضجيَجّاآلِمِميؽََّفِبعزَِّتَػّياَّسيَّديَّوَمؾاليّأْقِدُؼّصاِدقًاَّلِئْؽَّتَرْكَتشيّن اِطقًاّألِضجَّ   

Kautta Valtasi, Oi Luojani ja Suojelijani, vannon vilpittömästi, että jos jätät minulle 

puhekyvyn, rukoilen Sinua Helvetin asukkaiden joukosta niikuin he joilla on toivoa, 

 

ّإَليَػُّصراخَّ الُسْدَتْرِرخيؽَّّوألْصُرَخؽَّ  

ja itken Sinulle apua anovien itkua  

 

َّعَمْيَػُّبكاَءّالفاِقِديؽَّ  وألْبِكَيؽَّ

ja vaikeroin Sinulle surevien vaikerrusta 

 

ّالُسْؤِمِشيؽَّ  واُلناِدَيشََّػّأْيَؽُّكْشَتّياَّوِليَّ

ja huudan Sinua: ”Missä olet, Oi uskovaisten Ystävä,  

 

اِدِقيؽَّياَّغايَّ َةّآماِلّالعاِرِفيَؽّياِّغياَثّالُسْدَتغيثيَؽّياَّحبيَبُّقُمؾَبّالرَّ  

Oi, palvelijasi toiveiden Päämäärä, Oi, niiden Auttaja, jotka turvautuvat Sinun 

Apuusi, Oi, vilpittömien sydänten Ystävä, 

 

 وياّإلَوّالعاَلسيؽَّ

Oi, Maailmojen Herra!” 

 

ُّسِجَؽّفيياِّبُسخاَلَفِتوِّّمدمؼُّسْبحاَنَػّياّإلييَّوِبَحسِدَكَّتْدَسُعّفيياَّصْؾتَّأَفُتراَكّ َعْبد   

 

Voisitko nähdä Itsesi - Ylistys ja Kunnia olkoon Sinulle, Jumalani - 

 piittaamattomana kuullessasi liekistä nöyrän palvelijasi äänen, 

 joka on vangittuna Helvettiin rikkomustensa tähden 
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 وَذاَقَّطْعَؼَّعذاِبياِّبَسْعِرَيِتوِّ

joka kärsii sen kidutuksista tottelemattomuutensa tähden 

 

 َوُحِبَسَّبيَؽّأْطباِقياِّبُجرِمِوّوَجريَرِتوِّ

  ja on vangittuna sen kuiluihin syntiensä ja pahojen tekojensa tähden 

 

ّإلَّ ِّلَرْحَسِتػََّوُىَؾَّيِزجُّ ل  يَػَّضجيَجُّمؤمِّ  

ja joka kutsuu Sinua äänellä, jolla on uskoa Sinun Armoosi  

 

 وُيشاِديَػِّبِمداِنّأْىِلَّتؾِحيِدكَّ

ja kutsuu Sinua niiden kielellä jotka uskovat Sinun Ykseyteesi  

 

ُلّإَلْيَػِّبُرُبؾِبيَّػَّ  َوَيَتَؾسَّ

ja hartaasti rukoilee Sinua Herruutesi tähden. 

 

 ياَّمؾاليَّفَكيَفَّيْبقىّفيّالَعذاِبَّوُىَؾَّيْرُجؾّماَّسَمَفِّمْؽِّحْمِسَػّ)وَرْأَفِتَػَّوَرْحَسِتَػ(
Oi Suojelijani! Kuinka hän voisi jäädä piinaan, kun hän toiveikkaana luottaa 

Armahdukseesi, Lempeyteesi ja Armoosi? 

 

ْؤِلُسُوّالّشاُرَّوُىَؾَّيأَمُلَّفْغَمَػَّوَرْحَسَتػَّأْمَّكيَفّتُّ  

Kuinka Tuli voisi tuottaa hänelle kipua, kun  hänen toivonsa on Sinun 

Suosiollisuudessasi? 

 

 أْمَّكيَفُّيْحِرُقُوَّلييُبياّوأْنَتَّتْدَسُعَّصْؾَتُوّوَترىَّمكاَنوُّ
Kuinka sen liekit voisivat polttaa hänet, kun Sinä kuulet hänen äänensä ja näet hänen 

tilansa? 

 

 أْمَّكيَفَّيْذَتِسُلَّعميِوَّزفيُرىاّوأْنَتَّتْعَمُؼَّضْعَفوُّ
Kuinka vaikerointi voi ympäröidä hänet, kun Sinä tiedät hänen heikkoutensa? 

 

وُّأْمَّكيَفَّيَتَقْمَقُلَّبيَؽّأْطباِقياّوأْنَتَّتْعَمُؼِّصْدقَّ  

Kuinka sen kerroksiin voidaan viskata hänet, kun Sinä tunnet hänen vilpittömyytensä? 

 

 أْمَّكيَفَّتْزَجُرُهَّزباِنَيُتياّوُىَؾُّيشاديَػّياَّربَّو
Kuinka sen vartijat voivat satuttaa häntä, kun hän huutaa Sinua: ”Oi Herrani!”? 

 

فيِّعْتِقِوِّمْشياَّفَتْتُرَكُوّفيياّأْمَّكيَفَّيْرُجؾاَّفْزَمػَّ  

Kuinka hylkäisit Helvettiin hänet, kun hän uskoi Hyvyytesi vapauttavan hänet? 
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َػّوالّالَسْعروُفِّمْؽَّفْزِمػََّىْيياَتّماّذِلَػّالغُُّؽّبِّ  

Pois se Sinusta! Se ei vastaa käsitystä, joka meillä on Sinusta  

eikä Sinun Hyvyytesi mainetta 

 

ديَؽِّمْؽِّبرَِّكّوإْحداِنػَّ  والَّمْذِبو ِّلساّعاَمْمَتِّبِوّالُسَؾحِّ

eikä se vastaa Lempeyttäsi eikä Ystävällisyyttäsi, jota olet osoittanut niille jotka 

julistavat Ykseyttäsi. 

 

اِحِديَػّفِبالَيقيِؽّأْقَظُعَّلْؾالّماَّحَكْسَتِّبِوِّمؽَّتْعذيِبّج  

Olen varma, että ellet olisi määrännyt rangaistusta niille, jotka kieltävät Sinut  

 

ِّفيياَّمَقرًَّاَّوالّمُّ قاماًَّوَقَزْيَتِّبِوِّمْؽّإْخالِدُّمعاِنديَػَّلَجَعْمَتّالّشاَرُّكمَّياَّبْردًاَّوَسالمًاَّوماَّكاَنّألَحد   

ja ellet olisi määrännyt vihollisiasi jäämään Helvettiin, olisit tehnyt sen tulesta viileän ja 

turvallisen, eikä siellä olisi koskaan ollut paikkaa yhdellekään. 

 

َسْتّأْسساُؤَكّأْقَدْسَتّأْنَّتْسألىاِّمَؽّالكاِفريؽَّ  لِكشََّػَّتَقدَّ
Mutta Sinä – Ylistetty olkoon Sinun Nimesi  – olet vannonut, että täytät Sen uskottomilla,  

 

 ِمَه الِجىَِّة والىّاِس أْجَمعٍَه وأْن تَُخلَِّذ فٍها الُمعاوِِذٌهَ 

Djinneillä ja ihmisillä, ja että heität vihollisesi sinne ikuisiksi ajoiksi.  

 

ْلَتّباإلْنعاِمُّمَتكَّ رِّماًّوأْنَتَّجلََّّثشاُؤَكُّقْمَتَّمْبَتِدءًاّوَتَظؾَّ  

Ja Sinä, Juhlittu olkoon Ylistyksesi – olet sanonut alussa Armossasi, Hyvyydessäsi ja 

Anteliaisuudessasi, 

 

 أَفَسْؽَّكاَنُّمْؤِمشًاَّكَسْؽَّكاَنّفاِسقًاّالَّيْدَتؾونَّ
”Että uskovat eivät ole niin kuin pahantekijät.” (Koraani XXXII:18) 

 

ْرَتياإلييَّوَسيِّد يَّفأْسأُلَػّبالُقْدَرِةّالَّتيَّقدَّ  

Jumalani! Luojani! Rukoilen Sinua hartaasti kautta jakamasi Voiman, 

 

 

  أْجَرْيَتيا وبالَقِزيَِّةّالَّتيَّحَتْسَتياَّوَحَكْسَتياَّوَغَمْبَتَّمْؽَّعَميوِّ
 kautta säätämiesi ja määrämiesi Säädösten, joilla olet taivuttanut ne joita hallitset: 

 

 أْنَّتَيَبّليّفيّىِذِهّالميمةّوفيّىذهّالّداَعِةُّكلَُّّجْرم ّأْجَرْمُتوُّ
anna minulle anteeksi tänä yönä, tällä hetkellä, kaikki rikkomukset jotka olen 

tehnyt, 
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ّأْسَررُتوُّّ َّقِبيح  ّأْذَنْبُتُوَّوُكلَّ  وُكلََّّذْنب 

kaikki synnit jotka olen tehnyt, kaikki pahat teot jotka olen pitänyt salassa 

 

َّعِسْمُتُوَّكَتْسُتُوّأوّأْعَمْشُتُوّأْخَفْيُتُوّأوّأْعَيرُتوُّ  َوُكلََّّجْيل 

kaikki tekemäni pahuudet, salaiset tai julkituodut, kätketyt tai esillä olevat 

 

ْمَتُيؼِّبِحفِظّماَّيُكؾُنِّمّشيَوُكلََّّسيَِّئة ّأَمرَتّبإثّْ باِتياّالِكراَمّالكاِتبيَؽّاّلذيَؽَّوكَّ   

kaikki pahat teot, jotka Sinä olet Jalojen Kirjureiden käskenyt tallentaa muistiin ja 

jotka olet määrännyt tekojani valvomaan, 

 

َّمَعَّجؾاِرحيَّوُكْشتَّ قيَبِّمؽِّمْؽَّوراِئِيْؼّوالّذاِىَدِّلساَّخِفَيَّعْشُيؼَّّوَجَعْمَتُيْؼُّشُيؾدًاَّعَميَّ أْنَتّالرَّ
َوِبَرْحَسِتَػّأْخَفيَتوُّّوِبَفْزِمَػَّسَترَتوُّ   

ja olla tekojeni todistajina jäsenteni ja ruumiini lisäksi. 

Ja Sinä vartioit minua (Koraani V 117) heidän kanssaan ja olet niiden tekojen 

Todistaja, jotka ovat Sinun Armostasi ja Hyvyydestäsi heiltä kätketty ja salattu. 

 

ُموُّ ُّتَفزِّ ُّتْشِزُلُوّأوّإْحدان  َّخير  يِّمْؽُّكلِّ  وأنّْ ُتَؾفَِّرَّحغِّ

Ja pyydän Sinua, että suot minulle runsaan osan kaikesta  

 Hyvästä, jota annat, Armosta, jota jaat, Ystävällisyydestä, jota suot  

 

َّتْغِفُرُهّأوَّخظأ َّتْدُتُرهُّ َّتْبُدُظُوّأوَّذْنب  َّتْشُذُرُهّأوِّرْزق   أوِّبر 
siunauksista joita levität; elannosta jonka annat 

anteeksiannetuista synneistä ja peittämistäsi virheistä. 

 

ّياّإلييّوَسيِّديّومَّ ّياَّربِّ ْؾاليََّربِّ ّيا   ياَّربِّ
Herrani! Herrani! Herrani! Oi Jumalani! Oi Luojani! Oi Suojelijani! 

 

 وَماِلَػِّرقِّيّياَّمْؽِّبَيِدِهّناِصَيتي

Oi Kuuliaisuuteni Omistaja! Oi Sinä joka hallitset Kohtaloni  

 
ي وَمْسَكىَتً ٌا َخبٍراً بِفَْقري َوفاقَتًٌاعلٍما  ِبُضّرِ  

 Oi Sinä joka tunnet kärsimykseni ja kurjuuteni! Oi, Sinä joka tunnet puutteeni ja 

köyhyyteni!  

 

ّأسأُلَػِّبَحقِّػّوُقْدِسَػّوأْعَغِؼِّصفاِتَػّوأْسساِئػَّ ّياَّربِّ ّياَّربِّ  ياَّربِّ
Herrani! Herrani! Herrani! Pyydän Totuutesi, Pyhyytesi ja Suurenmoisten 

Ominaisuuksiesi tähden, 
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المَّيلّوالشَّياِرِّبِذْكِرَكَّمْعُسؾَرًةّوِبِخْدَمِتَػَّمؾُصؾَلةًّّفيّأْوقاِتيَّتْجَعلَّّأنّْ  

että panet minut käyttämään aikani öin ja päivin Sinun Muistamiseesi ja Sinun 

palvontaasi, ja tekoihin jotka Sinä hyväksyt, 

 

َمْقُبؾَلًةَّحّتىَّتُكؾَنّأْعساِليَّوأْوراِديُّكمُّياِّوْرداّواِحداًّوأْعساِليِّعْشَدَكّ  ًَّ   

niin että tekoni ja rukoukseni jatkuisivat katkeamattomina. 

 

 َوحاِليّفيِّخْدَمِتَػَّسْرَمدا

että elämäni olisi Sinun ikuista palvelemista. 

 

ليّياَّمؽّْ َشَكْؾُتّإليِوّأْحؾاليّياَّسيِّديّياَّمْؽَّعَميِوُّمَعؾَّ  

Oi Luojani! Oi, Hän jonka varassa olen! Oi Hän, kenelle vaikeroin oloani!  

 

ّعمىِّخْدَمِتَػَّجؾاِرحي َّقؾِّ ّياَّربِّ ّياَّربِّ  ياَّربِّ
Herrani! Herrani! Herrani! Voimista jäseniäni Sinun palvelemiseksi 

 

دّْواْشدُّ عمىّالَعزيَسِةَّجؾاِنِحي  

voimista sydämeni päättäväisyyttä 

 

واَمّفيّاإلتِّراِلِّبِخْدَمِتػَّ ّفيَّخْذَيِتَػَّوالدَّ  َوَىْبِّلَيّالِجدَّ

ja suo minulle vilpitön pelko Sinua kohtaan ja innokkuutta palvella Sinua alati. 

 

اِبقيؽَّ  َحتَّى أْسَرَحّإَليَػّفيَّمياديِؽّالدَّ

Niin että  

kulkisin Sinun luoksesi vaivatta edelläkävijöiden joukossa 

 

 َوُأْسِرَعّإَليَػّفيّالُسباِدريَؽّوأْشتاَقّإلىُّقْرِبَػّفيّالُسْذتاِقيؽَّ

kiirehtien luoksesi niiden joukossa jotka innokkaasti pyrkivät päästä Sinun 

lähellesi ja jotka kiihkeästi janoavat Sinun läheisyyteesi 

 

ّالُسْخِمريؽ  وأْدُنَؾِّمْشَػُّدُنؾَّ

pääsisin lähelle Sinua olemalla mahdollisimman vilpitön 

 

 َوأخاَفَػَّمخاَفَةّالُسؾِقِشيؽ

pelkäisin Sinua niinkuin pelkäävät ne, jotka uskovat lujasti Sinuun. 

 

فيَّجؾاِرَكَّمَعّالُسْؤِمشيؽَّّوأْجَتِسعَّ   
ja liitä minut uskoviin, jotka on koottu Sinun Läheisyyteesi. 
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ّفأِرْدُهَّوَمْؽّكاَدِنيَّفِكْدهُّ  المَُّيؼََّّوَمْؽّأراَدنيِّبُدؾء 
Oi Jumalani! Anna pahan langeta niille, jotka toivovat pahaa minulle ja  

johda harhaan ne, jotka pettävät minut. 

 

ِيْؼُّزْلَفًةَّلَديػَِّؽَّعِبيِدَكَّنريبًاِّعْشَدَكّوأْقَرِبِيْؼَّمْشِزَلًةّمِّواْجَعْمشيِّمْؽّأْحدَّ شػّوأَخرِّ   

Ja osoita minulle paikka luotasi parhaimpien palvelijoittesi joukossa, lähinnä Sinua, 

valittujesi joukossa. 

 

  فإنَُّوّالُّيشاُلّذِلَػّإاّلِّبَفزِمػَّ
Totisesti sitä asemaa ei voi saavuttaa paitsi Sinun Suosiollasi 

 

ًَّ بَِمْجِذَك واْحفَظىً بَِرْحَمتِلَ   َوُجْذ ِلً بُِجىِدَك واْعِطف َعلَ

Suo minulle avokätisesti Runsaudesta ja osoita minulle suopeuttasi Loistossasi ja suojele 

minua Armeliaisuudessasi, 

 

ِذْكِرَكَّلِيجًاَّوَقْمبيِّبُحبَِّػُّمَتيَّساًّواْجَعْلِّلداِنيّبِّ  

Pane kieleni muistamaan Sinua alati ja sydämeni täyttymään Rakkaudestasi! 

 

ِّبُحْدِؽّإجاَبِتَػّوأِقْمِشيَّعْثَرتيّواْغِفْرِّليَّزلَّتي َّعَميَّ  َوُمؽَّ

Ole Laupias minulle suotuisilla vastauksillasi ja mitätöi erheeni ja anna anteeksi virheeni. 

 

ٍَْت على ِعباِدَك بِِعباَدتَِل وأَمْرتَُهْم بُِذعائَِل َوَضِمْىَت َلُهم اإلجابَة  فإوََّل قََض   
Koska totisesti Sinä olet säätänyt palvelijoillesi Sinun palvontasi, käskenyt heidän anoa 

Sinulta ja vakuuttanut heille, että heille vastataan.  

 

َّنَرْبُتَّوْجِييّوَّ َّمَدْدُتَّيِديياَّربِّ إَلْيَػّياَّربِّ  َفإَلْيػَّ 
Joten Sinua kohti, Herrani, olen kääntänyt kasvoni ja Sinua kohti, Herrani, olen 

kurottanut käteni,  

 

 َفِبِعزَِّتَػّاْسَتِجْبّليُّدعاِئيّوَبمِّْغشيُّمشاي
Joten Mahtisi tähden, täytä pyyntöni ja anna minun saavuttaa toiveeni!  

 

ّواإلْنِسِّمؽّأْعداِئيّّْوالَّتْقَظْعِّمْؽَّفْزِمَػَّرجاِئيّواْكِفِشيَّشرَّّ الِجؽِّ   

Ja Anteliaisuutesi tähden  älä murskaa toiveitani, ja suojele minua vihollisteni pahuudelta 

niin djinnien kuin ihmisten! 

 

عاءَّ َفإنََّػَّفعَّالِّلَساَّتذاءّ ّياَّسريَعّالرِّضاّإْغِفرِّلَسْؽّالَّيْسِمُػّإاّلّالدُّ   

Oi, Sinä jonka miellyttäminen on helppoa! Anna anteeksi hänelle jolla ei ole mitään 

muuta kuin rukouksensa, sillä Sinun tahtosi tapahtuu. 
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ِغَشىًّّوطاَعُتوُِّّشفاءّ َّوِذْكُرهَُّّدَواءّ ّاْسُسوَُّّمؽّّْيا   

Oi, Sinä jonka Nimenä on Parannus, jonka Muistelu on Hoito, ja jonka totteleminen tekee 

vauraaksi!  

 

 

جاُءَّوِسالُحُوّالُبكاءُّ   اْرَحْؼَّمْؽَّرأُسَّماِلِوّالرَّ
Ole armollinen hänelle, jonka ainoa pääoma on toivo ja jonka ainoa ase on 

kyyneleet!  

 

 ياّساِبَغّالشَِّعِؼّياّداِفَعّالشَِّقِؼّياُّنؾَرّالُسدَتؾِحِذيَؽّفيّالغَُّمؼِّ
Oi, Siunauksien Lähde! Oi, Vastoinkäymisten Poistaja! Oi, niiden Valo, jotka ovat yksin 

pimeydessä! 

 

ّعمىّ ّواْفَعْلِّبيّماّأْنَتّأْىُموُّياَّعاِلسًاّالُّيَعمَّْؼَّصلِّ ّوآِلُّمَحسَّد  ُمَحسَّد    

Oi Tietäjä jota ei koskaan opetettu! Siunaa Muhammadia ja Muhammadin jälkeläisiä ja 

lue minulle oikeutta vain niistä teoista, jotka ovat Arvoisiasi. 

 

ِةّالَسَيا ُّعمىَّرُسؾِلِوّواألِئسَّ ِلِوَّوَسمَّؼَّتْدميسًاَّكثيراَِّميَؽِّمْؽّآَوَصمَّىَّّللاَّ   

 Ja siunatkoon Jumala Lähettilästään ja Pyhiä Imaameja, heidän jälkeläisiään ja 

antakoon heille yltäkylläisen rauhan! 

 


