Jumalan, Armeliaan Armahtajan nimeen.

ﺕﹾ ﻜﹸلﱠ ﺸﹶﻲﺀﻌﺴ ﺍﻟﹼﺘﻲ ﻭﻙﺘﺤﻤّ ﺇﻨﱢﻲ ﺃﺴﺄﻟﻙ ﺒﹺﺭﻡﺍﻟﻠﹼﻬ
Oi Jumalani, pyydän Sinulta
kautta Armosi, joka käsittää kaiken

 ﻟﹶﻬﺎ ﻜﹸلﱡ ﺸﻲﺀﻊ ﻭﺨﹶﻀﺕ ﺒﹺﻬﺎ ﻜﹸلﱠ ﺸﻲﺀ
ﺭ ﹶ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻗﹶﻬﻙﺘﺒﹺﻘﹸﻭﻭ
ﺫﹼل ﻟﹶﻬﺎ ﻜﹸلﱡ ﺸﻲﺀﻭ
kautta Voimasi, jonka edessä kaikki nöyrtyvät
ja alistuvat ja jolla hallitset kaikkea

ﺕ ﺒﹺﻬﺎ ﻜﹸلﱠ ﺸﻲﺀ
 ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻏﹶﻠﹶﺒ ﹶﻙﺭﻭﺘﺒﺒﹺﺠﻭ
kautta Voittamattomuutesi, jonka vallassa on
kaikki

 ﻟﹶﻬﺎ ﺸﻲﺀﻘﹸﻭﻡ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻻ ﻴﻙﺘﺒﹺﻌﺯﻭ
kautta Mahtisi, jota mikään ei voi vastustaa

ﻸﺕﹾ ﻜﹸلﱠ ﺸﻲﺀ ﺍﻟﹼﺘﻲ ﻤﻙﺘﻅﹶﻤﺒﹺﻌﻭ
kautta Suuruuteesi, joka on kaikkialla

ﻼ ﻜﹸلﱠ ﺸﻲﺀ ﺍﻟﹼﺫﻱ ﻋﻙﻠﻁﺎﻨﺒﹺﺴﻭ
kautta Valtasi, joka kohoaa kaiken ylle
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 ﻜﹸلﱢ ﺸﻲﺀ ﻓﹶﻨﺎﺀﻌﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﺠﻬﹺﻙﺒﹺﻭﻭ
kautta Olemuksesi, joka jää kun kaikki muu on
hävinnyt

 ﻜﹸلﱢ ﺸﻲﺀﻸَﺕﹾ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻤﺒﹺﺄﺴﻤﺎﺌِﻙﻭ
kautta Nimiesi, joille kaikki olevainen perustuu

ﻁ ﺒﹺﻜﹸلﱢ ﺸﻲﺀ
 ﺍﻟﱠﺫﻱ ﺃﺤﺎ ﹶﻙﻠﻤﺒﹺﻌﻭ
kautta Tietosi, joka käsittää kaiken

ﻪ ﻜﹸلﱡ ﺸﹶﻲﺀ  ﻟﹶ ﺍﻟﱠﺫﻱ ﺃﻀﺎﺀﺠﻬﹺﻙﺒﹺﻨﹸﻭﺭﹺ ﻭﻭ
ja kautta kasvojesi Valon, joka valaisee kaiken!

ﺱ ﻴﺎ ﻗﹸﺩﻴﺎ ﻨﹸﻭﺭ
Oi Valo! Oi Pyhyys!

 ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺭ ﻭﻴﺎ ﺁﺨﻟﻴﻥلَ ﺍﻷﻭﻴﺎ ﺃﻭ
Oi Ensimmäinen Ensimmäisistä! Oi Viimeinen
Viimeisistä!

ﻡﺼ ﺍﻟﻌﻙ ﺍﻟﹼﺘﻲ ﺘﹶﻬﺘ ﺍﻟﺫﱡﻨﹸﻭﺏﺭ ﻟِﻲ ﺍﻏﹾﻔﻡﺍﻟﻠﹼﻬ
Oi Jumalani, anna anteeksi syntini, jotka tuhoavat
suojukseni!

 ﺍﻟﹼﺘﻲ ﺘﹸﻨﺯﹺلُ ﺍﻟﻨﱢﻘﹶﻡ ﺍﻟﺫﱡﻨﻭﺏﺭ ﻟِﻲ ﺍﻏﹾﻔﻡﺍﻟﻠﹼﻬ
Oi Jumalani, anna anteeksi syntini, jotka tuovat
vastoinkäymisiä!
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ﻡ ﺍﻟﻨﱢﻌﺭ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺘﹸﻐﹶﻴ ﺍﻟﺫﱡﻨﻭﺏﺭ ﻟِﻲ ﺍﻏﹾﻔﻡﺍﻟﻠﱠﻬ
Oi Jumalani, anna anteeksi syntini, jotka kääntävät
siunaukset pois!

ﻋﺎﺀ ﺍﻟﺩ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺘﹶﺤﺒﹺﺱ ﺍﻟﺫﱡﻨﻭﺏﺭ ﻟِﻲ ﺍﻏﹾﻔﻡﺍﻟﻠﱠﻬ
Oi Jumalani, anna anteeksi syntini, jotka epäävät
rukoukseni!

ﻼﺀ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺘﹸﻨﺯﹺلُ ﺍﻟﺒ ﺍﻟﺫﱡﻨﻭﺏﺭ ﻟِﻲ ﺍﻏﹾﻔﻡﺍﻟﻠﱠﻬ
Oi Jumalani, anna anteeksi syntini, jotka tuovat
onnettomuutta!

ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺭ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺘﹶﻘﻁﹶﻊ ﺍﻟﺫﱡﻨﻭﺏﺭ ﻟِﻲ ﺍﻏﹾﻔﻡﺍﻟﻠﱠﻬ
Oi Jumalani, anna anteeksi syntini, jotka murskaavat toivon!

 ﺃﺨﹾﻁﹶﺄﺘﹸﻬﺎﻜﹸلﱠ ﺨﹶﻁﻴﺌَﺔ ﻭ ﻜﹸلﱠ ﺫﹶﻨﹾﺏﹴ ﺃﺫﹾﻨﹶﺒﺘﹸﻪﺭ ﻟِﻲ ﺍﻏﹾﻔﻡﺍﻟﻠﱠﻬ
Oi Jumalani, anna anteeksi kaikki syntini ja virheet
jotka tein!

ﻙ ﺇﻟﻰ ﻨﹶﻔﹾﺴ ﺒﹺﻙﻊﺘﹶﺸﹾﻔﺃﺴ ﻭﻜﺭﹺﻙ ﺒﹺﺫ ﺇﻟﹶﻴﻙﺏ ﺇﻨﱢﻲ ﺃَﺘﹶﻘﹶﺭﻡﺍﻟﻠﱠﻬ
Oi Jumalani, totisesti minä etsin Sinun läheisyyttäsi
muistamalla Sinua ja pyydän Sinua puhumaan
puolestani.

ﻙﻜﹾﺭﻨﻲ ﺫ ﺘﹸﻠﹾﻬﹺﻤﺃﻥ ﻭﻙﻨﻲ ﺸﹸﻜﹾﺭ ﺘﹸﻭﺯﹺﻋﺃﻥ ﻭ ﻗﹸﺭﺒﹺﻙﻥﻨﻲ ﻤﻴﻨ ﺘﹸﺩ ﺃﻥﻙ ﺒﹺﺠﻭﺩﺄﻟﹸﻙﺃﺴَﻭ
Rukoilen Sinua Anteliaisuutesi tähden tuomaan minut
Läheisyyteesi ja anna minun olla kiitollinen Sinulle ja
innoita minut muistamaan Sinua.
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ﻨﻲﺤﻊﹴ ﺃﻥ ﺘﹸﺴﺎﻤﺘﹶﺫﹶﻟِلٍ ﺨﺎﺸﻊﹴ ﻤﺅﺍلَ ﺨﺎﻀ ﺴﺄﻟﹸﻙ ﺇﻨﱢﻲ ﺃﺴﻡﺍﻟﻠﱠﻬ
ﻨﻲﻤﺘﹶﺭﺤﻭ
Oi Jumalani, totisesti pyydän sinua alistuneena,
nöyränä ja alhaisena
olemaan minua kohtaan pitkämielinen ja
armollinen

ِﻭﺍلﻤﻴﻊﹺ ﺍﻷﺤﻌﺎﹰ ﻭﻓﻲ ﺠﻴﺎﹰ ﻗﺎﻨ ﺭﺍﻀﻙﻤﺴﻠﹶﻨﻲ ﺒﹺﻘﻌﺘﹶﺠﻭ
ﻌﺎﹰﺘﹶﻭﺍﻀﻤ
ja tekemään minut tyytyväiseksi ja kiitolliseksi
kaikesta saamastani ja olemaan aina
vaatimaton.

ُﻪ ﺕ ﻓﺎﻗﹶﺘ ﺍﺸﹾﺘﹶﺩﻥﺅﺍ َل ﻤ ﺴﺃﺴﺄﻟﹸﻙ ﻭﻡﺍﻟﻠﱠﻬ
Oi Jumalani! Pyydän Sinua niin kuin hän,
jonka tarpeet ovat suunnattomat
وَأﻧْﺰَلَ ﺑِﻚَ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﺸَﺪاﺋِﺪِ ﺣﺎﺟَﺘَﮫُ وَﻋَﻈُﻢَ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋِﻨْﺪَكَ رَﻏْﺒَﺘُ ُﮫ
ja joka hädässä anoo tarvitsemaansa Sinulta ja
jonka halu sitä kohtaan, mikä on Sinun
kanssasi, on tullut palavaksi.

ﻙ ﺃﻤﺭﺭﻅﹶﻬ ﻭﻙﻜﹾﺭ ﻤﻲﺨﹶﻔ ﻭﻜﺎﻨﹸﻙﻼ ﻤﻋ ﻭﻠﻁﺎﻨﹸﻙ ﺴﻅﹸﻡ ﻋﻡﺍﻟﻠﱠﻬ
Oi Jumalani! Suuri on Sinun Valtakuntasi,Ylevä on
Sinun Asemasi,
Sinun Suunnitelmasi on salainen, Sinun Valtasi on
kiistaton
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ﻙﺘﻜﹸﻭﻤ ﺤﻥ ﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻥﻜﻤﻻ ﻴ ﻭﺘﹸﻙﺭﺕﹾ ﻗﹸﺩﺭﺠ ﻭﻙﺭ ﻗﹶﻬﻏﹶﻠﹶﺏﻭ
Sinun Herruutesi on ylivoimainen ja Voimasi vallitsee
kaikkialla,
ja Sinun Valtaasi on mahdotonta välttää.

 ﻻﻡْ ﺍﻟﻠﱠﻬﻙﺭﻻﹰ ﻏﹶﻴﺩﺒﻥﹺ ﻤﺴ ﺍﻟﻘﹶﺒﻴﺢﹺ ﺒﺎﻟﺤﻲﻠﻤﻥ ﻋ ﻤﺭﺍﹰ ﻭﻻ ﻟِﺸﻲﺀﺴﺎﺘ
ﺭﺍﹰ ﻭﻻ ﻟِﻘﹶﺒﺎﺌِﺤﻲ ﻟِﺫﹸﻨﹸﻭﺒﻲ ﻏﺎﻓﺃﺠﹺﺩ
Oi, Jumalani, en löydä synneilleni toista
anteeksiantajaa, en kätkijää pahoille teoilleni, en
ketään joka muuttaisi pahat tekoni hyviksi teoiksi,
paitsi Sinut.

ﻬﻠﻲﺃﺕﹸ ﺒﹺﺠﺭﺘﹶﺠﺕﹸ ﻨﹶﻔﹾﺴﻲ ﻭ ﻅﹶﻠﹶﻤﻙﻤﺩﺒﹺﺤ ﻭﺤﺎﻨﹶﻙﺒ ﺇﻻﹼ ﺃﻨﹾﺕﹶ ﺴﻻ ﺇﻟﻪ
Ei ole muuta jumalaa kuin Sinä! Kunnia ja Ylistys
olkoon Sinulle!
Olen kohdellut itseäni kaltoin, ja olen ollut
häpeämätön tietämättömyydessäni

ﻠﹶﻲ ﻋﻨﱢﻙﻤ ﻟِﻲ ﻭﻜﺭﹺﻙﻴﻡﹺ ﺫﻜﹶﻨﹾﺕﹸ ﺇﻟﻰ ﻗﹶﺩﺴﻭ
Ja olen ollut riippuvainen Sinun Huolenpidostasi ja
Suosiollisuudestasi minua kohtaan.

َِ ﻼﺀ ﺃﻗﹶﻠﹾﺘﹶﻪ ﺍﻟﺒﻥﺡﹴ ﻤ ﻓﺎﺩﻥ ﻤﻜﹶﻡ ﻭﺘﹶﺭﺘﹶﻪﻥ ﻗﹶﺒﻴﺢﹴ ﺴ ﻤ ﻜﹶﻡﻻﻱﻭ ﻤﻡُﺍﻟﻠﱠﻬ
Oi Jumalani! Oi Herrani! Kuinka monta inhottavaa
tekoani oletkaan kätkenyt! Ja kuinka lukuisia
kärsimyksiä torjunut!

ﺘﹶﻪﻓﹶﻌ ﺩﻜﹾﺭﻭﻩ ﻤﻥﻜﹶﻡ ﻤ ﻭﺘﹶﻪﻗﹶﻴﺜﺎﺭﹴ ﻭ ﻋﻥ ﻤﻜﹶﻡﻭ
10

Kuinka monta kompastumista olet estänyt!
Kuinka monta onnettomuutta ehkäissyt!

 ﻨﹶﺸﹶﺭﺘﹶﻪﻼﹰ ﻟﹶﻪﺕﹸ ﺃﻫﻤﻴلٍ ﻟﹶﺴ ﺠﻥ ﺜﹶﻨﺎﺀﻜﹶﻡ ﻤﻭ
Ja kuinka monta kaunista kehua, joiden
arvoinen en ollut, olet levittänyt.

ﻤﺎﻟﻲﺭﺕ ﺒﹺﻲ ﺃﻋﻗﹶﺼ ﺤﺎﻟﻲ ﻭﻭﺀﻁﹶ ﺒﻲ ﺴﺃﻓﹾﺭﻼﺌﻲ ﻭ ﺒﻅﹸﻡ ﻋﻡﺍﻟﻠﱠﻬ
Oi Jumalani! Koettelemukseni ovat suunnattomat,
arvottomuuteni ylenpalttinen, ja hyvät tekoni ovat
vähäiset,

ﺕﹾ ﺒﻲ ﺃﻏﹾﻼﻟِﻲﺩﻗﹶﻌﻭ
tottumukseni pahantekoon on kahlinnut minut,

 ﺁﻤﺎﻟِﻲﺩﻌﻥ ﻨﹶﻔﹾﻌﻲ ﺒﺴﻨﻲ ﻋﺒﺤﻭ
etäiset toiveeni estäneet minulta hyvien tekojen
palkinnot,

ﻁﹶﺎﻟِﻲﻤﻬﺎ ﻭﻴﺎﻨﹶﺘٌﻨﻴﺎ ﺒﹺﻐﹸﺭﻭﺭﹺﻫﺎ ﻭﹺﻨﹶﻔﹾﺴﻲ ﺒﹺﺨﺘﹾﻨﻲ ﺍﻟﺩﻋﺨﹶﺩﻭ
ja tämä maailma kiusauksineen, sieluni
petturuus ja oma saamattomuuteni ovat
johdattaneet minut harhaan.
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ﻠﻲﻤ ﻋﻭﺀﻋﺎﺌِﻲ ﺴ ﺩﻨﹾﻙ ﻋﺏﺤﺠ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻙﺘﺯ ﺒﹺﻌﺩﻱ ﻓﹶﺄﺴﺄﻟﹸﻙﻴﺎ ﺴﻴ
ﻓﹶﻌﺎﻟِﻲﻭ
Oi Luojani! Siksi pyydän Sinua Suuruudessasi,
ettet anna pahojen tekojeni ja toimieni estää
rukouksieni saavuttamasta Sinua

ﻱﺭﻥ ﺴ ﻤﻠﹶﻴﻪﺕﹶ ﻋ ﻤﺎ ﺍﻁﱠﻠﹶﻌﻲﺨﹶﻔﺤﻨﻲ ﺒﻻ ﺘﹶﻔﹾﻀﻭ
älä häpäise minua paljastamalla piilotettuja
syntejäni, jotka Sinä tunnet.

ﻥ ﻓﻲ ﺨﹶﻠﹶﻭﺍﺘﻲ ﻤﻠﺘﹸﻪﻤ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺔﻘﹸﻭﺒﻭﻻ ﺘﹸﻌﺎﺠﹺﻠﹾﻨﻲ ﺒﺎﻟﻌ
ﻜﹶﺜﹾﺭﺓﻬﺎﻟﹶﺘﻲ ﻭﺠﻲ ﻭﻭﺍﻡﹺ ﺘﹶﻔﹾﺭﻴﻁﻲ ﻭﺇﺴﺎﺀﺘﻲ ﻭﺩﻠﻌ ﻓﻭﺀﺴ
ﻏﹶﻔﹾﻠﹶﺘﻲﻭﺍﺘﻲ ﻭﺸﹶﻬ
äläkä kiiruhda rangaistustani, salassa
tekemistäni synneistäni, pahoista teoistani,
erheistäni, epäonnistumisistani,
tietämättömyydestäni, himostani ja
välinpitämättömyydestäni.

ﻤﻴﻊﹺ ﻓﻲ ﺠﻠﹶﻲﻋﺅﻭﻓﺎﹰ ﻭﻭﺍلِ ﻜﹸلﱢ ﺭ ﻟِﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻙﺘﺯ ﺒﹺﻌﻡﻜﹸﻥﹺ ﺍﻟﻠﱠﻬﻭ
ﻁﹸﻭﻓﺎﻭﺭﹺ ﻋﺍﻷﻤ
Ja Suuruudessasi, Oi Jumalani, ole minulle laupias ja
armelias kaikissa asioissa!

ﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻤﺍﻟﻨﱠﻅﹶﺭﻱ ﻭﺭ ﻜﹶﺸﻑﹶ ﻀﺄﻟﹸﻪ ﺃﺴﻙﺭ ﻟِﻲ ﻏﹶﻴﻥﻲ ﻤﺒﺭﺇﻟﻬﻲ ﻭ
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Oi Jumalani ja Herrani, onko minulla ketään, paitsi
Sinä, jolta pyytää poistamaan pahuuteni ja
ymmärtämään vaikeuksiani?

ﻭﻯ ﻨﹶﻔﹾﺴﻲﺕﹶ ﻓﻴﻪ ﻫﻌﻜﹾﻤﺎﹰ ﺍﺘﱠﺒ ﺤﻠﹶﻲﺕ ﻋ
ﻴ ﹶﺭ ﺃﺠﻭﻻﻱﻤَ ﺇﻟﻬﻲ ﻭ
Oi Jumalani ja Suojelijani! Olet säätänyt minulle Lain,
mutta sen sijaan olen noudattanut omia alhaisia
halujani,

 ﻋﻠﻰﻩﺩﻌﺃﺴﻭﻯ ﻭﻨﻲ ﺒﹺﻤﺎ ﺃﻫﻱ ﻓﹶﻐﹶﺭﺩ ﺘﹶﺯﻴﻴﻥﹺ ﻋﻥ ﻤﻴﻪﺘﹶﺭﹺﺱ ﻓ ﺃﺤﻟﹶﻡﻭ
 ﺍﻟﻘﹶﻀﺎﺀﺫﻟِﻙ
enkä puolustautunut viholliseni kiusauksilta ja näin
hän johti minut harhaan omien halpamaisten halujeni
kautta ja näin kohtalo suosi häntä.

ﺽﻌﺨﺎﻟﹶﻔﹾﺕﹸ ﺒ ﻭﻙﺩﻭﺩ ﺤﺽﻌ ﺒﻥ ﺫﻟِﻙ ﻤﻠﹶﻲﺭﻯ ﻋﺕﹸ ﺒﹺﻤﺎ ﺠﺯﻓﹶﺘﹶﺠﺎﻭ
ﺭﹺﻙﺃﻭﺍﻤ
Näin ylitin rajoja, jotka Sinä olet asettanut minulle,
enkä totellut Sinun Käskyjäsi.

ﻠﹶﻲﺭﻯ ﻋﺔﹶ ﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺠﺠﻻ ﺤ ﻭﻤﻴﻊﹺ ﺫﻟِﻙ ﻓﻲ ﺠﻠﹶﻲ ﻋﺩﻤ ﺍﻟﺤﻓﹶﻠﹶﻙ
ﻼﺅُﻙﺒ ﻭﻙﻜﹾﻤﻨﻲ ﺤﻤﺃﻟﹾﺯ ﻭﻴﻪ ﻗﹶﻀﺎﺅُﻙﻓ
Sinulla on oikeudenmukaiset todisteet minua vastaan
kaikesta siitä ja minulla ei ole mitään puolustusta kun
Sallimuksesi toteutuu ja kun langetat minulle
Tuomiosi ja Koettelemuksesi.
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ﺭﺍﹰﺘﹶﺫﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﹶﻔﹾﺴﻲ ﻤﺭﺍﻓﺇﺴ ﺘﹶﻘﹾﺼﻴﺭﻱ ﻭﺩﻌ ﻴﺎ ﺇﻟﻬﻲ ﺒﺘﹸﻙ ﺃﺘﹶﻴﻗﹶﺩﻭ
ﻌﺘﹶﺭﹺﻓﺎﹰﻨﺎﹰ ﻤﺫﹾﻋﺍﹰ ﻤﺭﻘﻨﻴﺒﺎﹰ ﻤﺭﺍﹰ ﻤﺘﹶﻐﹾﻔﺴﺘﹶﻘﻴﻼﹰ ﻤﺴﺭﺍﹰ ﻤﻨﹾﻜﹶﺴﻤﺎﹰ ﻤﻨﺎﺩ
Mutta nyt käännyn Sinun puoleesi, oi Jumalani,
oltuani vajavainen ja kohtuuton, anteeksipyytävänä,
katuvana, murtuneena, särjettynä, anteeksiantoa
anoen, parannuksen tehneenä, myöntyneenä,
nöyrtyneenä, syntini tunnustaneena

ﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻤ ﺇﻟﹶﻴﻪﻪﺠﻋﺎﹰ ﺃﺘﹶﻭﻔﹾﺯﻨﱠﻲ ﻭﻻ ﻤ ﻤﺎ ﻜﺎﻥﻤﺍﹰ ﻤﻔﹶﺭ ﻤَ ﻻ ﺃﺠﺩ
ﻙﺘﻤﺤ ﺭﻥ ﻤﺔﻌ ﻓﻲ ﺴﺎﻱ ﺇﻴﺨﺎﻟِﻙﺫﹾﺭﻱ ﻭﺇﺩ ﻋﻭﻟِﻙ ﻗﺒﺭﻏﹶﻴ
sillä en voi paeta tekojani, enkä löydä paikkaa, johon
paeta ja kääntyä huolineni, voin vain anoa Sinun
anteeksiantoasi ja lupaasi astua Armosi Valtakuntaan.

ﻲﺜﺎﻗ ﺸﹶﺩ ﻭﻥﻓﹸﻜﱠﻨﻲ ﻤﻱ ﻭﺭﺓﹶ ﻀﺩ ﺸﻡﺤﺍﺭﺫﹾﺭﻱ ﻭلْ ﻋ ﻓﹶﺎﻗﹾﺒﻡﺍﻟﻠﱠﻬ
Oi Jumalani, hyväksy siis anteeksipyyntöni, sääli
minua ankarassa ahdistuksessani, ja vapauta minut
pahojen tekojeni kahleista.

ﻲﻅﹾﻤﻗﱠ ﹶﺔ ﻋﺩﻱ ﻭﺭﹺﻗﱠ ﹶﺔ ﺠﹺﻠﹾﺩﻨﻲ ﻭﺩﻑ ﺒ
 ﹶﻌ ﻀﻡﺤ ﺍﺭﺏﻴﺎ ﺭ
Oi Herra, ole armollinen heikolle ruumiilleni,
haavoittuvalle iholleni ja hauraille luilleni.

ﺘﻲﻴﺘﹶﻐﹾﺫﻱ ﻭﺒﹺﺭﺘﻲ ﻭﺒﹺﻴﺘﹶﺭﻜﹾﺭﹺﻱ ﻭﺫﻲ ﻭ ﺨﹶﻠﹾﻘﺀﺩ ﺒﻥﻴﺎ ﻤ
Oi Sinä, joka loit minut, muistit ja ravitsit minua, ja
soit minulle mainetta ja kunniaa ja annoit elannon;
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 ﺒﹺﻲﻙ ﺒﹺﺭﺴﺎﻟِﻑ ﻭﻙﻤ ﻜﹶﺭﺩﺍﺀﺘﻨﻲ ﻹِﺒﺒﻫ
Suo minulle Suopeuttasi niin kuin teit luodessasi
minut.

ﻙﺤﻴﺩﺩ ﺘﹶﻭﻌ ﺒﺫﱢﺒﻲ ﺒﹺﻨﺎﺭﹺﻙﻌ ﻤﻲ ﺃﺘﹸﺭﺍﻙﺒﺭﺩﻱ ﻭﻴﺴﻴﺎ ﺇﻟﻬﻲ ﻭ
Jumalani! Luojani! Herrani! Näkisitkö minut
sytyttämäsi Tulen piinaamana,
sen jälkeen kun olen tunnustanut Sinun
Ykseytesi,

ﻲ ﻟِﺴﺎﻨ ﺒﹺﻪﻟﹶﻬﹺﺞ ﻭﻙﺭﹺﻓﹶﺘﻌ ﻤﻥ ﻗﹶﻠﹾﺒﻲ ﻤﻠﹶﻴﻪ ﻤﺎ ﺍﻨﹾﻁﹶﻭﻯ ﻋﻌﺩﺒﻭ
ﻜﹾﺭﹺﻙ ﺫﻥﻤ
sen jälkeen kun sydämeni on vilpittömästi ja
kuuliaisesti tiedostanut Sinut?
ja kun kieleni on väsymättä ylistänyt Sinua?

ﻲﺭﺍﻓﺘﻕ ﺍﻋﺩ ﺼﻌﺩﺒ ﻭﻙﺒ ﺤﻥﻤﻴﺭﹺﻱ ﻤ ﻀﻩﺘﹶﻘﹶﺩﺍﻋﻭ
ﻙﺘﻭﺒﹺﻴﺒﻌﺎﹰ ﻟِﺭﻋﺎﺌِﻲ ﺨﺎﻀﺩﻭ
kun mieleni on täyttynyt rakkaudesta Sinuun ja
kun olen vilpittömästi tunnustanut syntini ja
nöyränä rukoilen Sinua Jumalani.

ُ ﺘﹶﻪﻨﹶﻴ ﺃﺩﻥ ﻤﺩﻌﺘﹶﻪ ﺃﻭ ﺘﹸﺒﻴﺒ ﺭﻥ ﻤﻊﻴ ﺘﹸﻀ ﺃﻥﻥ ﻤﻡﻬﺎﺕ ﺃﻨﹾﺕﹶ ﺃﻜﹾﺭﻴﻫ
Ei! Sinä olet liian Lempeä ja Antelias tuhotaksesi
hänet,
jonka olet Itse ravinnut ja jota olet tukenut, tai
karkottaaksesi hänet, jonka olet Itse
kasvattanut,
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ﺘﹶﻪ ﻜﹶﻔﹶﻴﻥ ﻤﻼﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﱢﻡ ﺃﻭ ﺘﹸﺴﺘﹶﻪﻴ ﺁﻭﻥ ﻤﺩﺃﻭ ﺘﹸﺸﹶﺭ
ﺘﹶﻪﻤﺤﺭﻭ
tai ajaaksesi pois hänet, jolle annoit suojan,
hylätäksesi koettelemuksissa hänet, jota olet
elättänyt ja jolle olet ollut Armollinen.

ﻭﻩﺠﻠﱢﻁﹸ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺃﺘﹸﺴﻻﻱﻭﺩﻱ ﻭﺇﻟﻬﻲ ﻭﻤﻴﺭﻱ ﻴﺎ ﺴﻌﺕ ﺸ
 ﹶﻟﹶﻴﻭ
ﺓﹰ ﺴﺎﺠﹺﺩﻙﺘﻅﹶﻤﺕﹾ ﻟِﻌﺨﹶﺭ
Luojani, Jumalani ja Suojelijani! Sytytätkö Tulen
kasvoille, jotka ovat heittäytyneet maahan
kumartumaan Sinun Suuruutesi edessä;

ﺔﹰﺤ ﻤﺎﺩﻗﹶﺔﹰ ﻭﺒﹺﺸﹸﻜﹾﺭﹺﻙ ﺼﺎﺩﻙﻴﺩﻥﹴ ﻨﹶﻁﹶﻘﹶﺕﹾ ﺒﹺﺘﹶﻭﺤﻭﻋﻠﻰ ﺃﻟﹾﺴ
tai kielille, jotka ovat vilpittömästi todistaneet
Sinun Ykseytesi ja kiittäneet Sinua ylistyksin;

ﻘﱢﻘﹶﺔﹰﺤ ﻤﻙﺘﻓﹶﺕﹾ ﺒﺈﻟﻬﹺﻴﺘﹶﺭﻭﻋﻠﻰ ﻗﹸﻠﹸﻭﺏﹴ ﺍﻋ
tai sydämille, jotka vakaumuksella tunnustavat
Sinun Jumaluutesi

ﺔﹰﻌﺕﹾ ﺨﺎﺸﺘﹼﻰ ﺼﺎﺭ ﺤﻠﹾﻡﹺ ﺒﻙ ﺍﻟﻌﻥﺕﹾ ﻤﻭ ﺤﻤﺎﺌِﺭﻭﻋﻠﻰ ﻀ
tai mielille jotka ovat etsineet tietoa
Sinusta,vihdoin nöyrtyen edessä

ﺕﺃﺸﺎﺭ ﻁﺎﻋﺔ ﻭﻙﺩﺒﺕﹾ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻁﺎﻥﹺ ﺘﹶﻌﻌ ﺴﻭﺍﺭﹺﺡﻭﻋﻠﻰ ﺠ
ﻨﹶﺔﹰﺫﹾﻋ ﻤﻐﹾﻔﺎﺭﹺﻙﺘﺒﹺﺎﺴ
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ja jäsenille jotka kuuliaisesti kiirehtivät
paikkoihin, joissa Sinua palvotaan ja hartaasti
ja nöyrästi rukoilevat Sinun anteeksiantoasi.

 ﻴﺎ ﻜﹶﺭﻴﻡﻨﹾﻙ ﻋﻙﻠﻨﺎ ﺒﹺﻔﹶﻀ ﻭﻻ ﺃُﺨﹾﺒﹺﺭ ﺒﹺﻙﻤﺎ ﻫﻜﹶﺫﺍ ﺍﻟﻅﹸﻥ
Ei! Sinulta ei voi odottaa sellaista julmuutta, koska se
olisi niin kaukana Hyvyydestäsi, Oi Antelias.

ﻬﺎﻘﹸﻭﺒﺎﺘﻋﻨﹾﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺩﻼﺀﻥ ﺒﻥ ﻗﹶﻠﻴلٍ ﻤﻔﻲ ﻋﻌ ﻀﻠﹶﻡ ﻭﺃﻨﹾﺕﹶ ﺘﹶﻌﺏﻴﺎ ﺭ
Herrani, sinä tunnet
minun heikkouteni tämän maailman vähäisten
koettelemusten edessä ja sen seuraukset,

ﻬﺎﻠ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻜﺎﺭﹺﻩ ﺍﻟﻤﻥﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻭﻤﺎ ﻴ
ja koetukset, joita sen asukkaat kohtaavat;

ﻘﺎﺅُﻩ ﺒﺴﻴﺭ ﻴﻜﹾﺜﹸﻪ ﻗﹶﻠﻴلٌ ﻤﻭﻩﻜﺭﻤ ﻭﻼﺀ ﺒ ﺫﻟِﻙﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺘﹸﻪﺩ ﻤﻗﹶﺼﻴﺭ
vaikka nämä kärsimykset ja koettelemukset
ovat hetkellisiä, lyhytaikaisia ja ohimeneviä.

 ﻓﻴﻬﺎﻜﺎﺭﹺﻩﻗﹸﻭﻉﹺ ﺍﻟﻤﻠﻴلِ ﻭﺠ ﻭﺓﺭ ﺍﻵﺨﻼﺀﻤﺎﻟِﻲ ﻟِﺒﻓﹶﻜﹶﻴﻑﹶ ﺍﺤﺘ
Kuinka sitten voin kestää seuraavan elämän
kärsimykset ja koettelemukset?

ﻪﻥ ﺃﻫﻠﺨﹶﻔﱠﻑﹸ ﻋﻻ ﻴ ﻭﻪﻘﺎﻤ ﻤﺩﻭﻡﻴ ﻭﺘﹸﻪﺩ ﺘﹶﻁﹸﻭلُ ﻤﻼﺀ ﺒﻭﻫﻭ
Sillä nämä ovat ikuiset ja loputtomat ja niitä ei
koskaan poisteta heiltä, jotka ansaitsevat ne,
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ﻙ ﻭﻫﺫﺍﺨﹶﻁﺴ ﻭﻙﻘﺎﻤﺍﻨﹾﺘ ﻭﺒﹺﻙ ﻏﹶﻀﻥ ﺇﻻﹼ ﻋﻜﹸﻭﻥ ﻻ ﻴﻷﻨﱠﻪ
َ ﻤﻭﺍﺕﹸ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴ ﻟﹶﻪﻤﺎ ﻻ ﺘﹶﻘﹸﻭﻡ
koska nuo rangaistukset johtuvat Sinun
Raivostasi, Kostostasi ja Vihastasi, joita taivas
ja maa eivät voi kestää.

ﻴﻥﺴﻜ ﺍﻟﻤﻘﻴﺭﻌﻴﻑ ﺍﻟﺫﱠﻟﻴلُ ﺍﻟﺤ ﺍﻟﻀﻙﺩﺒﻑ ﺒﹺﻲ ﻭﺃﻨﺎ ﻋ
ﺩﻱ ﻓﹶﻜﹶﻴ ﹶﻴﻴﺎ ﺴ
ﺴﺘﹶﻜﻴﻥﺍﻟﻤ
Oi Luojani, miten minä heikko, alhainen,
halveksittava, kelvoton ja kurja luotusi voisin kestää
niitä?

 ﺃﺸﹾﻜﹸﻭ ﻭﻟِﻤﺎﻙﻭﺭﹺ ﺇﻟﹶﻴ ﺍﻷﻤ ﻷﻱﻭﻻﻱﻤﺩﻱ ﻭﻴﻲ ﻭﺴﺒﺭﻴﺎ ﺇﻟﻬﻲ ﻭ
ﻜﻲﺃﺒ ﻭﺞﻨﹾﻬﺎ ﺃﻀﻤ
Oi Jumalani, Herrani, Luojani, Suojelijani! Mistä
kaikesta valittaisin Sinulle ja mistä niistä vaikeroisin
ja vuodattaisin kyyneleitä?

ﻪﺘﺩ ﻭﻤﻼﺀ ﻟِﻁﹸﻭلِ ﺍﻟﺒ ﺃﻡﻪﺘﺩﺫﺍﺏﹺ ﻭﺸﻷﻟِﻴﻡﹺ ﺍﻟﻌ
Rangaistusten tuskasta ja kovuudesta? Vai
kärsimysten voimasta ja kestosta?
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ِل ﺃﻫﻴﻥﺒﻲ ﻭﻴﻨﺕ ﺒ
 ﹶﻌﻤﺠ ﻭﺩﺍﺌِﻙ ﺃﻋﻊ ﻤﻘﻭﺒﺎﺕﺭﺘﹶﻨﻲ ﻟِﻠﹾﻌﻴ ﺼﻓﹶﻠﹶﺌِﻥ
ﻼﺌِﻙﺒ
Joten jos panet minut kärsimään Helvetin
rangaistukset vihollistesi kanssa, ja kokoat minut
niiden joukkoon, jotka ovat ansainneet rangaistuksesi,

ﻟِﻴﺎﺌِﻙ ﻭﺃﻭﺎﺌِﻙﺒ ﺃﺤﻴﻥﺒﻨﻲ ﻭﻴﺕ ﺒ
ﻗﹾ ﹶﻓﹶﺭﻭ
erotat minut Sinun Ystävistäsi ja heistä, jotka Sinua
rakastavat,

ﺫﺍﺒﹺﻙﺭﺕﹸ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﻲ ﺼﺒﺭﻭﻻﻱ ﻭﻤﺩﻱ ﻭﻴﻨﻲ ﻴﺎ ﺇﻟﻬﻲ ﻭﺴﺒﻓﹶﻬ
ﻙﺭﺍﻗ ﻋﻠﻲ ﻓﺒﹺﺭﻓﹶﻜﹶﻴﻑﹶ ﺃﺼ
Jumalani, Luojani, Suojelijani, Herrani,
vaikka pystyisin kärsivällisesti kestämään
rangaistuksesi, kuinka voisin kestää eron
Sinusta?

ﻥﹺ ﺍﻟﻨﱠﻅﹶﺭﹺ ﻋﺒﹺﺭ ﻓﹶﻜﹶﻴﻑﹶ ﺃﺼ ﻨﺎﺭﹺﻙﺭﺕﹸ ﻋﻠﻲ ﺤﺭﺒﻨﻲ ﺼﺒﻫﻭ
ﻙﺘﺇﻟﻰ ﻜﹶﺭﺍﻤ
vaikka voisin tyynesti kestää Sinun Helvettisi
paahtavan tulen, kuinka voisin kestää olla
näkemättä Sinun Anteliaisuuttasi?

ﻙﻔﹾﻭﺠﺎﺌِﻲ ﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﹼﺎﺭﹺ ﻭﻜﹸﻥ ﻜﹶﻴﻑﹶ ﺃﺴﺃﻡ
tai kuinka voisin jäädä Tuleen, kun toivoni on
Sinun Anteeksiantosi?
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ﻘﺎﹰﻜﹾﺘﹶﻨﻲ ﻨﺎﻁ ﺘﹶﺭﻗﺎﹰ ﻟﹶﺌِﻥ ﺼﺎﺩﻡﻭﻻﻱ ﺃﻗﹾﺴﻤﺩﻱ ﻭﻴ ﻴﺎ ﺴﻙﺘﻓﹶﺒﹺﻌﺯ
ﻴﻥﻠ ﺍﻵﻤﺠﻴﺞﻬﺎ ﻀﻠ ﺃﻫﻴﻥ ﺒ ﺇﻟﹶﻴﻙﻥﺠﻷﻀ
Kautta Valtasi, Oi Luojani ja Suojelijani, vannon
vilpittömästi, että jos jätät minulle puhekyvyn,
rukoilen Sinua Helvetin asukkaiden joukosta niikuin
he joilla on toivoa,

ﺭﹺﺨﻴﻥﺘﹶﺼﺴﺭﺍﺥﹶ ﺍﻟﻤ ﺼ ﺇﻟﹶﻴﻙﺨﹶﻥﺭﻭﻷﺼ
ja itken Sinulle apua anovien itkua

ﻴﻥﺩ ﺍﻟﻔﺎﻗﻜﺎﺀ ﺒﻙﻠﹶﻴ ﻋﻥﻴﻜﻭﻷﺒ
ja vaikeroin Sinulle surevien vaikerrusta

ﻴﻥﻨﺅْﻤ ﺍﻟﻤﻟِﻲ ﻜﹸﻨﹾﺕﹶ ﻴﺎ ﻭﻥ ﺃﻴﻨﱠﻙﻴﻭﻻﹸﻨﺎﺩ
ja huudan Sinua: ”Missä olet, Oi uskovaisten
Ystävä,

ﺒﻴﺏ ﻴﺎ ﺤﺘﹶﻐﻴﺜﻴﻥﺴﻴﺎﺙﹶ ﺍﻟﻤ ﻴﺎ ﻏﻴﻥﺔﹶ ﺁﻤﺎلِ ﺍﻟﻌﺎﺭﹺﻓﻴﺎ ﻏﹶﺎﻴ
ﻴﻥﻗﺎﺩﻗﹸﻠﹸﻭﺏ ﺍﻟﺼ
Oi, palvelijasi toiveiden Päämäärä, Oi, niiden
Auttaja, jotka turvautuvat Sinun Apuusi, Oi,
vilpittömien sydänten Ystävä,

 ﺍﻟﻌﺎﻟﹶﻤﻴﻥﻭﻴﺎ ﺇﻟﻪ
Oi, Maailmojen Herra!”
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ﺩﺒﺕﹶ ﻤﺴﻠﻡ ﻋﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻊﻤ ﺘﹶﺴﻙﻤﺩﺒﹺﺤ ﻴﺎ ﺇﻟﻬﻲ ﻭﺤﺎﻨﹶﻙﺒ ﺴﺃﻓﹶﺘﹸﺭﺍﻙ
ﻪﺨﺎﻟﹶﻔﹶﺘ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﹺﻤﺠﹺﻥﺴ
Voisitko nähdä Itsesi - Ylistys ja Kunnia olkoon
Sinulle, Jumalani piittaamattomana kuullessasi liekistä nöyrän
palvelijasi äänen, joka on vangittuna Helvettiin
rikkomustensa tähden

ﻪﺘﻴﺼﻌﺫﺍﺒﹺﻬﺎ ﺒﹺﻤ ﻋﻡﻭﺫﹶﺍﻕﹶ ﻁﹶﻌ
joka kärsii sen kidutuksista
tottelemattomuutensa tähden

ﻪﺘﺭﻴﺭ ﻭﺠﻪﺭﻤﻬﺎ ﺒﹺﺠ ﺃﻁﹾﺒﺎﻗﻴﻥ ﺒﺒﹺﺱﺤﻭ
ja on vangittuna sen kuiluihin syntiensä ja
pahojen tekojensa tähden

ﻙﺘﻤﺤلٍ ﻟِﺭﺅﻤ ﻤﺠﻴﺞ ﻀ ﺇﻟﹶﻴﻙﺞﻀ ﻴﻭﻫﻭ
ja joka kutsuu Sinua äänellä, jolla on uskoa
Sinun Armoosi

ﻙﻴﺩلِ ﺘﹶﻭﺤﺴﺎﻥﹺ ﺃﻫ ﺒﹺﻠﻴﻙﻨﺎﺩﻭﻴ
ja kutsuu Sinua niiden kielellä jotka uskovat
Sinun Ykseyteesi

ﻙﻭﺒﹺﻴﺒ ﺒﹺﺭﻙلُ ﺇﻟﹶﻴﺴﺘﹶﻭﻴﻭ
ja hartaasti rukoilee Sinua Herruutesi tähden.
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ﻙﻠﹾﻤ ﺤﻥﻑ ﻤ
ﻠﹶ ﹶﻭ ﻤﺎ ﺴﺠﺭ ﻴﻭﻫﺫﺍﺏﹺ ﻭﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﻑ ﻴ
ﻭﻻﻱ ﻓﹶﻜﹶﻴ ﹶﻴﺎ ﻤ
(ﻙﺘﻤﺤﺭ ﻭﻙﺃْﻓﹶﺘ)ﻭﺭ
Oi Suojelijani! Kuinka hän voisi jäädä piinaan, kun
hän toiveikkaana luottaa Armahdukseesi, Lempeyteesi
ja Armoosi?

ﺘﹶﻙﻤﺤﺭ ﻭﻠﹶﻙلُ ﻓﹶﻀﺄﻤ ﻴﻭﻫ ﻭ ﺍﻟﻨﹼﺎﺭﻪ ﻜﹶﻴﻑﹶ ﺘﹸﺅْﻟِﻤﺃﻡ
Kuinka Tuli voisi tuottaa hänelle kipua, kun hänen
toivonsa on Sinun Suosiollisuudessasi?

ﻜﺎﻨﹶﻪ ﻭﺘﹶﺭﻯ ﻤﺘﹶﻪﻭ ﺼﻊﻤﻬﺎ ﻭﺃﻨﹾﺕﹶ ﺘﹶﺴ ﻟﹶﻬﻴﺒﺭﹺﻗﹸﻪﺤ ﻜﹶﻴﻑﹶ ﻴﺃﻡ
Kuinka sen liekit voisivat polttaa hänet, kun Sinä
kuulet hänen äänensä ja näet hänen tilansa?

ﻔﹶﻪﻌ ﻀﻠﹶﻡﻫﺎ ﻭﺃﻨﹾﺕﹶ ﺘﹶﻌﻓﻴﺭ ﺯﻠﻴﻪلُ ﻋﺸﹾﺘﹶﻤﻑ ﻴ
 ﻜﹶﻴ ﹶﺃﻡ
Kuinka vaikerointi voi ympäröidä hänet, kun Sinä
tiedät hänen heikkoutensa?

ﻗﹶﻪﺩ ﺼﻠﹶﻡﻬﺎ ﻭﺃﻨﹾﺕﹶ ﺘﹶﻌ ﺃﻁﹾﺒﺎﻗﻴﻥﺘﹶﻘﹶﻠﹾﻘﹶلُ ﺒﻑ ﻴ
 ﻜﹶﻴ ﹶﺃﻡ
Kuinka sen kerroksiin voidaan viskata hänet, kun Sinä
tunnet hänen vilpittömyytensä?

ﻪﺒ ﻴﺎ ﺭﻨﺎﺩﻴﻙ ﻴﻭﺘﹸﻬﺎ ﻭﻫﻴﺒﺎﻨ ﺯﻩﺭﺠ ﻜﹶﻴﻑﹶ ﺘﹶﺯﺃﻡ
Kuinka sen vartijat voivat satuttaa häntä, kun hän
huutaa Sinua: ”Oi Herrani!”?
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 ﻓﻴﻬﺎﻜﹶﻪﻨﹾﻬﺎ ﻓﹶﺘﹶﺘﹾﺭ ﻤﻪﺘﹾﻘ ﻓﻲ ﻋﻠﹶﻙﻭﺍ ﻓﹶﻀﺠﺭﻑ ﻴ
 ﻜﹶﻴ ﹶﺃﻡ
Kuinka hylkäisit Helvettiin hänet, kun hän uskoi
Hyvyytesi vapauttavan hänet?

ﻙﻠ ﻓﹶﻀﻥﺭﻭﻑﹸ ﻤﻌ ﻭﻻ ﺍﻟﻤ ﺒﹺﻙ ﺍﻟﻅﱡﻥﻬﺎﺕﹶ ﻤﺎ ﺫﻟِﻙﻴﻫ
Pois se Sinusta! Se ei vastaa käsitystä, joka meillä on
Sinusta, eikä Sinun Hyvyytesi mainetta

ﻙﺴﺎﻨ ﻭﺇﺤﻙ ﺒﹺﺭﻥ ﻤﺩﻴﻥﺤﻭ ﺍﻟﻤﺕ ﺒﹺﻪ
ﻠﹾ ﹶ ﻟِﻤﺎ ﻋﺎﻤﺸﹾﺒﹺﻪﻭﻻ ﻤ
eikä se vastaa Lempeyttäsi eikä
Ystävällisyyttäsi, jota olet osoittanut niille
jotka julistavat Ykseyttäsi.

ﻴﻙﺩﺫﻴﺏﹺ ﺠﺎﺤﻥ ﺘﹶﻌ ﻤﺕ ﺒﹺﻪ
 ﹶﻜﹶﻤﻻ ﻤﺎ ﺤ ﻟﹶﻭﻘﻴﻥﹺ ﺃﻗﹾﻁﹶﻊﻓﺒﹺﺎﻟﻴ
Olen varma, että ellet olisi määrännyt rangaistusta
niille, jotka kieltävät Sinut

ﻼﻤﺎﹰﺴﺩﺍﹰ ﻭﺭ ﻜﹸﻠﱠﻬﺎ ﺒﻠﹾﺕﹶ ﺍﻟﻨﹼﺎﺭﻌ ﻟﹶﺠﺩﻴﻙﻌﺎﻨ ﻤ ﺇﺨﹾﻼﺩﻥ ﻤﺕ ﺒﹺﻪ
 ﹶﻴﻗﹶﻀﻭ
ﻘﺎﻤﺎﹰﻻ ﻤﺍﹰ ﻭﻘﹶﺭﻴﻬﺎ ﻤ ﻓﺩ ﻷﺤﻤﺎ ﻜﹶﺎﻥﻭ
ja ellet olisi määrännyt vihollisiasi jäämään Helvettiin,
olisit tehnyt sen tulesta viileän ja turvallisen, eikä
siellä olisi koskaan ollut paikkaa yhdellekään.

ﺭﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﻥﻸﻫﺎ ﻤ ﺘﹶﻤﺕﹶ ﺃﻥﻤ ﺃﻗﹾﺴﻤﺎﺅُﻙﺕﹾ ﺃﺴﺴ ﺘﹶﻘﹶﺩﻨﱠﻙﻟﻜ
Mutta Sinä – Ylistetty olkoon Sinun Nimesi – olet
vannonut, että täytät Sen uskottomilla,
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َ ﻣِﻦَ اﻟﺠِﻨﱠﺔِ واﻟﻨّﺎسِ أﺟْﻤَﻌﯿﻦَ وأنْ ﺗُﺨَﻠﱢﺪَ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤُﻌﺎﻧِﺪِﯾ
ﻦ
Djinneillä ja ihmisillä, ja että heität vihollisesi sinne
ikuisiksi ajoiksi.

ﻤﺎﹰﺘﹶﻜﹶﺭﻟﹾﺕﹶ ﺒﺎﻹﻨﹾﻌﺎﻡﹺ ﻤﺀﺍﹰ ﻭﺘﹶﻁﹶﻭﺘﹶﺩﺒﺕ ﻤ
 ﻗﹸﻠﹾ ﹶلﱠ ﺜﹶﻨﺎﺅُﻙﺕ ﺠ
ﻭﺃﻨﹾ ﹶ
Ja Sinä, Juhlittu olkoon Ylistyksesi – olet sanonut
alussa Armossasi, Hyvyydessäsi ja Anteliaisuudessasi,

ﺘﹶﻭﻭﻥﺴﻘﺎﹰ ﻻ ﻴ ﻓﺎﺴ ﻜﹶﺎﻥﻥﻨﺎﹰ ﻜﹶﻤﺅْﻤ ﻤ ﻜﹶﺎﻥﻥﺃﻓﹶﻤ
”Että uskovat eivät ole niin kuin pahantekijät.”
(Koraani XXXII:18)

ﺘﹶﻬﺎﺭ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻗﹶﺩﺓﺭ ﺒﺎﻟﻘﹸﺩﺄﻟﹸﻙﺩﻱ ﻓﹶﺄﺴﻴﺴﺇﻟﻬﻲ ﻭ
Jumalani! Luojani! Rukoilen Sinua hartaasti kautta
jakamasi Voiman,

ﻠﹶﻴﻪ ﻋﻥﺕ ﻤ
 ﹶﻏﹶﻠﹶﺒﺘﹶﻬﺎ ﻭﻜﹶﻤﺤﺘﹶﻬﺎ ﻭﺘﹶﻤ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺤﺔﻴﻭﺒﺎﻟﻘﹶﻀ
ﺘﹶﻬﺎﻴﺭﺃﺠ
kautta säätämiesi ja määrämiesi Säädösten,
joilla olet taivuttanut ne joita hallitset:

ﻡﹴﺭ ﻜﹸلﱠ ﺠﺔﺎﻋ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻩ ﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺏ ﺘﹶﻬﺃﻥ
ﺘﹸﻪﻤﺭﺃﺠ
anna minulle anteeksi tänä yönä, tällä hetkellä,
kaikki rikkomukset jotka olen tehnyt,

ُ ُ ﺭﺘﹸﻪﺭﻜﹸلﱠ ﻗﹶﺒﹺﻴﺢﹴ ﺃﺴ ﻭﺘﹸﻪﻭﻜﹸلﱠ ﺫﹶﻨﹾﺏﹴ ﺃﺫﹾﻨﹶﺒ
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kaikki synnit jotka olen tehnyt, kaikki pahat
teot jotka olen pitänyt salassa

ﺭﺘﹸﻪ ﺃﻭ ﺃﻅﹾﻬﺘﹸﻪ ﺃﺨﹾﻔﹶﻴﻠﹶﻨﹾﺘﹸﻪ ﺃﻭ ﺃﻋﺘﹸﻪ ﻜﹶﺘﹶﻤﻠﹾﺘﹸﻪﻤلٍ ﻋﻬﻜﹸلﱠ ﺠﻭ
kaikki tekemäni pahuudet, salaiset tai
julkituodut, kätketyt tai esillä olevat

ﻡﻜﱠﻠﹾﺘﹶﻬ ﻭ ﺍﻟﹼﺫﻴﻥﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺭﺍﻡﻬﺎ ﺍﻟﻜﺭﺕﹶ ﺒﺈﺜﹾﺒﺎﺘ ﺃﻤﺌَﺔﻴﻜﹸلﱠ ﺴﻭ
ﻨﹼﻲ ﻤﻜﹸﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻔﻅﺒﹺﺤ
kaikki pahat teot, jotka Sinä olet Jalojen
Kirjureiden käskenyt tallentaa muistiin ja jotka
olet määrännyt tekojani valvomaan,

ﻗﻴﺏﻜﹸﻨﹾﺕﹶ ﺃﻨﹾﺕﹶ ﺍﻟﺭﻭﺍﺭﹺﺤﻲ ﻭ ﺠﻊ ﻤﻠﹶﻲﻭﺩﺍﹰ ﻋ ﺸﹸﻬﻡﻠﹾﺘﹶﻬﻌﺠﻭ
ﻙﻠﻡ ﻭﺒﹺﻔﹶﻀﻨﹾﻬ ﻋﻲ ﻟِﻤﺎ ﺨﹶﻔﺩ ﻭﺍﻟﺸﹼﺎﻫﺭﺍﺌِﻬﹺﻡ ﻭﻥﻥ ﻤﻤ
 ﺃﺨﹾﻔﹶﻴﺘﹶﻪﻙﺘﻤﺤﺒﹺﺭ ْ ﻭﺘﹶﺭﺘﹶﻪﺴ
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.

 ﻭﺃﻥﻠﹸﻪﺴﺎﻥﹴ ﺘﹸﻔﹶﻀ ﺃﻭ ﺇﺤ ﻜﹸلﱢ ﺨﹶﻴﺭﹴ ﺘﹸﻨﹾﺯﹺﻟﹸﻪﻥﻅﱢﻲ ﻤ ﺤﻓﱢﺭﺘﹸﻭ
Ja pyydän Sinua, että suot minulle runsaan osan
kaikesta
Hyvästä, jota annat, Armosta, jota jaat,
Ystävällisyydestä, jota suot
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ٍ ﺃﻭ ﺨﹶﻁﺄﻩﺭ ﺃﻭ ﺫﹶﻨﹾﺏﹴ ﺘﹶﻐﹾﻔﻁﹸﻪﺴ ﺘﹶﺒﻕ ﺃﻭ ﺭﹺﺯﻩﺃﻭ ﺒﹺﺭﹴ ﺘﹶﻨﹾﺸﹸﺭ
ﻩﺘﹸﺭﺘﹶﺴ
siunauksista joita levität; elannosta jonka
annat; anteeksiannetuista synneistä ja
peittämistäsi virheistä.

 ﻴﺎﺏ ﻴﺎ ﺭﻻﻱﻭﺩﻱ ﻭﻤﻴ ﻴﺎ ﺇﻟﻬﻲ ﻭﺴﺏ ﻴﺎ ﺭﺏﺭ
Herrani! Herrani! Herrani! Oi Jumalani! Oi Luojani!
Oi Suojelijani!

ﺘﻲﻴ ﻨﺎﺼﻩﺩ ﺒﹺﻴﻥ ﺭﹺﻗﱢﻲ ﻴﺎ ﻤﺎﻟِﻙﻭﻤ
Oi Kuuliaisuuteni Omistaja! Oi Sinä joka hallitset
Kohtaloni
ﯾﺎﻋﻠﯿﻤﺎ ﺑِﻀُﺮﱢي وﻣَﺴْﻜَﻨَﺘﻲ ﯾﺎ ﺧَﺒﯿﺮاً ﺑِﻔَﻘْﺮي وَﻓﺎﻗَﺘﻲ
Oi Sinä joka tunnet kärsimykseni ja kurjuuteni! Oi,
Sinä joka tunnet puutteeni ja köyhyyteni!

ﻙﻔﺎﺘﻅﹶﻡﹺ ﺼ ﻭﺃﻋﻙﺴﻘﱢﻙ ﻭﻗﹸﺩ ﺒﹺﺤ ﺃﺴﺄﻟﹸﻙﺏ ﻴﺎ ﺭﺏ ﻴﺎ ﺭﺏﻴﺎ ﺭ
َ ﻤﺎﺌِﻙﻭﺃﺴ
Herrani! Herrani! Herrani! Pyydän Totuutesi,
Pyhyytesi ja Suurenmoisten Ominaisuuksiesi tähden,

ﺓﹰﻭﺭﻤﻌ ﻤﻜﹾﺭﹺﻙﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﱠﻴل ﻭﺍﻟﻨﱠﻬﺎﺭﹺ ﺒﹺﺫﻗﺎﺘلَ ﺃﻭﻌ ﺘﹶﺠﺃﻥ
ِ ﻭﻟﹶﺔﹰﻭﺼ ﻤﻙﺘﻤﺩﻭﺒﹺﺨ
että panet minut käyttämään aikani öin ja
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päivin Sinun Muistamiseesi ja Sinun
palvontaasi, ja tekoihin jotka Sinä hyväksyt,

ﻱﺭﺍﺩﺃﻭﻤﺎﻟِﻲ ﻭ ﺃﻋﺘﹼﻰ ﺘﹶﻜﹸﻭﻥﻭﻟﹶﺔﹰ ﺤﻘﹾﺒ ﻤﻙﻨﹾﺩﻤﺎﻟِﻲ ﻋﻭﺃﻋ
ﺩﺍﹰﺩﺍ ﻭﺍﺤﻜﹸﻠﱡﻬﺎ ﻭﹺﺭ
niin että tekoni ja rukoukseni jatkuisivat
katkeamattomina.

ﺩﺍﻤﺭ ﺴﻙﺘﻤﺩﺤﺎﻟِﻲ ﻓﻲ ﺨﻭ
että elämäni olisi Sinun ikuista palvelemista.

ﻭﺍﻟﻲ ﺃﺤﺕﹸ ﺇﻟﻴﻪ ﺸﹶﻜﹶﻭﻥﻟﻲ ﻴﺎ ﻤﻭﻌ ﻤﻠﹶﻴﻪ ﻋﻥﺩﻱ ﻴﺎ ﻤﻴﻴﺎ ﺴ
Oi Luojani! Oi, Hän jonka varassa olen! Oi Hän,
kenelle vaikeroin oloani!

ﻭﺍﺭﹺﺤﻲ ﺠﻙﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺨ ﻗﹶﻭﺏ ﻴﺎ ﺭﺏ ﻴﺎ ﺭﺏﻴﺎ ﺭ
Herrani! Herrani! Herrani! Voimista jäseniäni Sinun
palvelemiseksi

ﺩﻲ ﻭﺍﺸﹾﺩﺤﻭﺍﻨ ﺠﺔﺯﻴﻤﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌ
voimista sydämeni päättäväisyyttä

ﻙﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﱢﺼﺎلِ ﺒﹺﺨﻭﺍﻡﺍﻟﺩ ﻭﻙﺘ ﻓﻲ ﺨﹶﺸﹾﻴ ﺍﻟﺠﹺﺩ ﻟِﻲﺏﻫﻭ
ja suo minulle vilpitön pelko Sinua kohtaan ja
innokkuutta palvella Sinua alati.

ﺘﱠﻰ ﺤﺎﺒﹺﻘﻴﻥﻴﺎﺩﻴﻥﹺ ﺍﻟﺴ ﻓﻲ ﻤ ﺇﻟﹶﻴﻙﺡﺭﺃﺴ
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Niin että
kulkisin Sinun luoksesi vaivatta
edelläkävijöiden joukossa

 ﻓﻲﺒﹺﻙ ﻭﺃﺸﹾﺘﺎﻕﹶ ﺇﻟﻰ ﻗﹸﺭﺭﻴﻥﺒﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ ﺇﻟﹶﻴﻙﺭﹺﻉﺃُﺴﻭ
ﻴﻥﺸﹾﺘﺎﻗﺍﻟﻤ
kiirehtien luoksesi niiden joukossa jotka
innokkaasti pyrkivät päästä Sinun lähellesi ja
jotka kiihkeästi janoavat Sinun läheisyyteesi

ﺼﻴﻥﺨﹾﻠ ﺍﻟﻤﻨﹸﻭ ﺩﻨﹾﻙ ﻤﻨﹸﻭﻭﺃﺩ
pääsisin lähelle Sinua olemalla
mahdollisimman vilpitön

َ ﻴﻥﻨﻭﻗﺨﺎﻓﹶﺔﹶ ﺍﻟﻤ ﻤﺃﺨﺎﻓﹶﻙﻭ
pelkäisin Sinua niinkuin pelkäävät ne, jotka
uskovat lujasti Sinuun.

َﻨﻴﻥﺅْﻤ ﺍﻟﻤﻊ ﻤﻭﺍﺭﹺﻙ ﻓﻲ ﺠﻊﺘﹶﻤﻭﺃﺠ
ja liitä minut uskoviin, jotka on koottu Sinun
Läheisyyteesi.

ﻩﺩﻲ ﻓﹶﻜﻨ ﻜﺎﺩﻥﻤ ﻭﻩ ﻓﺄﺭﹺﺩﻭﺀﻨﻲ ﺒﹺﺴ ﺃﺭﺍﺩﻥﻤ ﻭﻡﺍﻟﻠﱠﻬ
Oi Jumalani! Anna pahan langeta niille, jotka toivovat
pahaa minulle ja johda harhaan ne, jotka pettävät
minut.
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ﻨﻙﻨﹾﺯﹺﻟﹶﺔﹰ ﻤ ﻤﺒﹺﻬﹺﻡ ﻭﺃﻗﹾﺭﻙﻨﹾﺩ ﻨﹶﺼﻴﺒﺎﹰ ﻋﻙﺒﹺﻴﺩﻥﹺ ﻋﺴ ﺃﺤﻥﻠﹾﻨﻲ ﻤﻌﻭﺍﺠ
َ ﻴﻙﻟﹾﻔﹶﺔﹰ ﻟﹶﺩ ﺯﻬﹺﻡﻭﺃﺨﹶﺼ
Ja osoita minulle paikka luotasi parhaimpien
palvelijoittesi joukossa, lähinnä Sinua,
valittujesi joukossa.

ﻙ ﺇﻻﹼ ﺒﹺﻔﹶﻀﻠﻨﺎلُ ﺫﻟِﻙ ﻻ ﻴﻓﺈﻨﱠﻪ
Totisesti sitä asemaa ei voi saavuttaa paitsi Sinun
Suosiollasi
ﺑِﺠُﻮدِكَ واﻋْﻄِﻒ ﻋَﻠَﻲﱠ ﺑِﻤَﺠْﺪِكَ واﺣْﻔَﻈﻨﻲ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ وَﺟُﺪْ ﻟِﻲ
Suo minulle avokätisesti Runsaudesta ja osoita
minulle suopeuttasi Loistossasi ja suojele minua
Armeliaisuudessasi,

ﻤﺎﹰﺘﹶﻴ ﻤﻙﺒﻗﹶﻠﹾﺒﻲ ﺒﹺﺤ ﻟﹶﻬﹺﺠﺎﹰ ﻭﻜﹾﺭﹺﻙﻲ ﺒﹺﺫلْ ﻟِﺴﺎﻨﻌﻭﺍﺠ
Pane kieleni muistamaan Sinua alati ja sydämeni
täyttymään Rakkaudestasi!

ﻟﱠﺘﻲ ﻟِﻲ ﺯﺭﺘﻲ ﻭﺍﻏﹾﻔﺜﹾﺭﻲ ﻋﻠﹾﻨ ﻭﺃﻗﻙﺘﻥﹺ ﺇﺠﺎﺒﺴ ﺒﹺﺤﻠﹶﻲ ﻋﻥﻤﻭ
Ole Laupias minulle suotuisilla vastauksillasi ja
mitätöi erheeni ja anna anteeksi virheeni.

ُ َﻓﺈﻧﱠﻚَ ﻗَﻀَﯿْﺖَ ﻋﻠﻰ ﻋِﺒﺎدِكَ ﺑِﻌِﺒﺎدَﺗِﻚَ وأﻣَﺮْﺗَﮭُﻢْ ﺑِﺪُﻋﺎﺋِﻚَ وَﺿَﻤِﻨْﺖَ ﻟَﮭُﻢ اﻹﺟﺎﺑَﺔ
Koska totisesti Sinä olet säätänyt palvelijoillesi Sinun
palvontasi, käskenyt heidän anoa Sinulta ja
vakuuttanut heille, että heille vastataan.
29

ﻙﻱ َ ﻓﹶﺈﻟﹶﻴﺩﺕﹸ ﻴﺩﺩ ﻤﺏ ﻴﺎ ﺭﻙﺇﻟﹶﻴﻬﹺﻲ ﻭﺠﺕﹸ ﻭﺒ ﻨﹶﺼﺏﻴﺎ ﺭ
Joten Sinua kohti, Herrani, olen kääntänyt kasvoni ja
Sinua kohti, Herrani, olen kurottanut käteni,

ﻨﺎﻱﻠﱢﻐﹾﻨﻲ ﻤﻋﺎﺌِﻲ ﻭﺒ ﻟﻲ ﺩﺘﹶﺠﹺﺏ ﺍﺴﻙﺘﺯﻓﹶﺒﹺﻌ
Joten Mahtisi tähden, täytä pyyntöni ja anna minun
saavuttaa toiveeni!

ﻥ ﻭﺍﻹﻨﹾﺱﹺ ﻤ ﺍﻟﺠﹺﻥﻲ ﺸﹶﺭﻨﺠﺎﺌِﻲ ﻭﺍﻜﹾﻔ ﺭﻙﻠ ﻓﹶﻀﻥ ﻤﻭﻻ ﺘﹶﻘﹾﻁﹶﻊ
ْ ﺩﺍﺌِﻲﺃﻋ
Ja Anteliaisuutesi tähden älä murskaa toiveitani, ja
suojele minua vihollisteni pahuudelta
niin djinnien kuin ihmisten!

ﺎﺎل ﻟِﻤ ﻓﹶﻌ ﻓﹶﺈﻨﱠﻙﻋﺎﺀ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﺩﻙﻠﻤ ﻻ ﻴﻥﺭ ﻟِﻤﻀﺎ ﺇﻏﹾﻔ ﺍﻟﺭﺭﻴﻊﻴﺎ ﺴ
ﺘﹶﺸﺎﺀ
Oi, Sinä jonka miellyttäminen on helppoa! Anna
anteeksi hänelle jolla ei ole mitään muuta kuin
rukouksensa, sillä Sinun tahtosi tapahtuu.

ﻨﹶﻰ ﻏﺘﹸﻪ ﻭﻁﺎﻋﻔﺎﺀ ﺸﻩﻜﹾﺭﺫ ﻭﺍﺀﻭ ﺩﻪﻤ ﺍﺴﻥﻴﺎ ﻤ
Oi, Sinä jonka Nimenä on Parannus, jonka Muistelu
on Hoito, ja jonka totteleminen tekee vauraaksi!

ﻜﺎﺀ ﺍﻟﺒﻪﻼﺤﺴ ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺭﺎﻟِﻪ ﻤﺃﺱ ﺭﻥ ﻤﻡﺤﺍﺭ
Ole armollinen hänelle, jonka ainoa pääoma on
toivo ja jonka ainoa ase on kyyneleet!
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 ﻓﻲ ﺍﻟﻅﱡﻠﹶﻡﹺﻴﻥﺸﺴﺘﹶﻭﺤ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﻨﱢﻘﹶﻡﹺ ﻴﺎ ﻨﹸﻭﺭﻊﻡﹺ ﻴﺎ ﺩﺍﻓﻴﺎ ﺴﺎﺒﹺﻎﹶ ﺍﻟﻨﱢﻌ
Oi, Siunauksien Lähde! Oi, Vastoinkäymisten
Poistaja! Oi, niiden Valo, jotka ovat yksin
pimeydessä!

لْ ﺒﹺﻲ ﻤﺎ ﺃﻨﹾﺕﹶ ﻭﺍﻓﹾﻌﺩﻤﺤ ﻭﺁلِ ﻤﺩﻤﺤلﱢ ﻋﻠﻰ ﻤ ﺼﻠﱠﻡﻌﺎﻟِﻤﺎﹰ ﻻ ﻴﻴﺎ ﻋ
ﻠﹸﻪﺃﻫ
Oi Tietäjä jota ei koskaan opetettu! Siunaa
Muhammadia ja Muhammadin jälkeläisiä ja lue
minulle oikeutta vain niistä teoista, jotka ovat
Arvoisiasi.

ﻠﻴﻤﺎﹰﻠﱠﻡ ﺘﹶﺴﺴ ﻭ ﺁﻟِﻪﻥ ﻤﻴﻥﺎﻤﻴ ﺍﻟﻤﺔ ﻭﺍﻷﺌِﻤﻭﻟِﻪﺴ ﻋﻠﻰ ﺭﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺼﻭ
ﻜﹶﺜﻴﺭﺍﹰ
Ja siunatkoon Jumala Lähettilästään ja Pyhiä
Imaameja, heidän jälkeläisiään ja
antakoon heille yltäkylläisen rauhan!
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