Syntien anteeksiannon pyytäminen (istighfaar)
Veljet ja siskot, Tietäkää, että Allah on monissa kohdissa koraania käskenyt meitä
katumaan syntejämme hänelle, ja pyytämään häneltä anteeksiantoa synneillemme,
eli tekemään (istighfaar). Allah on kuvannut itseään anteeksiantavaksi ja ylistänyt
heitä, ketkä pyytävät häneltä anteeksiantoa. Tämä kertoo meille, kuinka tärkeätä
anteeksiannon pyytäminen luojaltamme on.
Allah on kertonut, että Adam ja hänen vaimonsa sanoivat: ``Herramme olemme
tehneet vääryyttä itseämme kohtaan, ja jos et anna meille anteeksi ja armahda
meitä, olemme häviäjien joukosta´´. Allah kertoi, että profeetta Nuh (rauha hänelle),
sanoi: ``Ja jos et anna minulle anteeksi ja armahda minua, olen häviäjien joukosta´´.
Allah on kertonut, että profeetta Musa (rauha hänelle) sanoi: ``Herrani, totisesti
olen tehnyt vääryyttä itseäni kohtaan, anna minulle siis anteeksi´´. Allah käski
profeettaamme Muhammedia (sallallahu aleihi wa sallam), pyytämään
anteeksiantoa herraltaan, Allah sanoi: ``pyydä anteeksiantoa synneillesi ja uskovien,
miesten ja naisten synneille``. Allah on käskenyt myös meitä pyytämään
anteeksiantoa synneillemme. Profeetta (rauha hänelle), on kertonut meille
perimätiedossa, että Allah on sanonut: ``Oi palvelijani, totisesti te teette vääryyttä
öisin ja päivin ja minä annan kaikki synnit anteeksi. Pyytäkää siis minulta
anteeksiantoa, annan teille anteeksi´´.
Veljet ja siskot, anteeksiannon pyytämisellä on monia hyötyjä:
1- Se on tapa saada syntejä anteeksi, kuten mainitsimme perimätiedon, jossa
Allah sanoi: ``pyytäkää minulta anteeksiantoa, annan teille anteeksi´´ Allah
sanoo myös koraanissa: ``ja hän, ketä tekee pahaa, tai vääryyttä itseään
kohtaan, sitten pyytää Allahilta anteeksiantoa, tulee hän huomaamaan, että
Allah on anteeksiantava ja armollinen´´.
2- Se on tapa saada helpotusta huolille, ratkaisuja vaikeuksille ja lisäystä
elannolle. Profeetta (rauha hänelle), sanoi: ``ketä jatkuvasti pyytää
anteeksiantoa, suo Allah hänelle helpotuksen kaikkiin huoliin, ratkaisun
kaikkiin vaikeuksiin ja elantoa paikoista, joista hän ei sitä odottaisi´´.
3- Anteeksiannon pyytämisellä, saa vettä taivaalta ja lisäystä omaisuudelle ja
lapsille. Allah kertoo, että Nuh (rauha hänelle), sanoi kansalleen: ``Pyytäkää

anteeksiantoa herraltanne, totisesti hän on anteeksiantava. Hän lähettää
teille taivaasta sadetta ja lisää teidän omaisuutta ja lapsia´´
Veljet ja siskot, anteeksiannon pyytäminen on suositeltavaa kaikkina aikoina,
mutta joinain aikoina, se on erityisen suositeltavaa, kuten pakollisten
rukousten jälkeen. Profeetalla(rauha hänelle),oli tapana pakollisten rukousten
jälkeen pyytää anteeksiantoa kolmasti.
Anteeksiannon pyytäminen on suositeltavaa aamuyöstä ennen fajr-rukousta.
Allah sanoo: ``Heillä oli tapana nukkua öisin vain vähän, ja aamuyöstä he
pyysivät anteeksiantoa´´.
Veljet ja siskot, kun pyytää anteeksiantoa, tulee samalla jättää synnit ja katua
niitä, muuten siitä, että pyytää niille anteeksiantoa, ei ole hyötyä. Hän, joka
pyytää anteeksiantoa, mutta silti jatkaa synnin tekemistä, on valheellinen
puheessaan. Fudeil ibn iyaad (Allah armahtakoon häntä), sanoi: ``
Anteeksiannon pyytäminen, jättämättä syntiä, on valehtelijoiden katumus´´.
Ja toiset sanoivat: `` Meidän anteeksiannon pyytäminen on synti, jota varten
meidän täytyy pyytää anteeksiantoa´´.
Allah antakoon syntimme anteeksi ja hyväksyköön paastomme aamin.

