Lyhyt Koraanin lukemisen etiketti
Koraanin lukemisen etiketti tarkoittaa sitä käytöstä ja niitä tapoja, joita meidän
kuuluu noudattaa, kun luemme ja käsittelemme Koraania. Seuraavat asiat on
hyvä opetella ulkoa:
1) Puhtaus ja Koraanin paikka
Älä koske Koraaniin likaisilla käsillä. Älä lue Koraania sellaisissa paikoissa tai
sellaisissa vaatteissa, joissa on likaa ja epäpuhtauksia – esimerkiksi vessaan
Koraania ei saa viedä eikä sitä saa lukea siellä. Älä laita Koraania lattialle tai
muuhun sellaiseen paikkaan, jossa joku voi vahingossa astua sen päälle tai
potkaista sitä. Älä myöskään laita Koraania paikkaan, josta se voi pudota tai
jossa se voi mennä rikki tai likaantua. Koraani on Allahin puhetta, joten sitä pitää
aina käsitellä hyvin ja varovasti.
Ennen Koraanin lukemista on hyvä tehdä rukouspesu eli wudu sekä huolehtia
siitä, että oma suu on puhdas ja hyväntuoksuinen.
2) Puhdas aikomus
Kun luet Koraania, lue sitä vain Allahin takia – ei esimerkiksi siksi, että muut
kuulisivat, kuinka hienosti osaat lukea, kuinka paljon jaksat lukea tai kuinka
kaunis ääni sinulla on.
3) Qiblaan päin oleminen
Kun luet Koraania, on hyvä istua kohti muslimien rukoussuuntaa eli qiblaa.
4) Vaatetus
Kun luet Koraania, käytä sellaisia vaatteita, jotka ovat puhtaat ja tarpeeksi
peittävät. Laita siis päälle esimerkiksi olkapäät peittävä paita ja polvien
alapuolelle ulottuvat housut tai polvien alapuolelle ulottuva hame. Tyttöjen ja
naisten on hyvä käyttää hijabia Koraania lukiessaan.
5) Saatanalta suojautuminen
Ennen kuin alamme lukea Koraania, etsimme Allahista suojaa kirotulta
Saatanalta sanomalla
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A’uudhu billaahi minash shaitaanir rajiim
eli ”Etsin Allahista suojaa kirotulta Saatanalta”.
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6) Koraanin pohtiminen
Älä lue Koraania vain päästäksesi suuran tai sivun loppuun tai lukeaksesi
mahdollisimman paljon, vaan yritä aina myös miettiä ja pohtia, mitä lukemasi
sanat ja jakeet tarkoittavat ja mitä Allah on halunnut sanoa meille niissä. Älä
myöskään kiirehdi Koraania lukiessasi ja lue sitä liian nopeasti, vaan yritä lukea
Koraania rauhallisesti ja nöyränä – muutenhan et edes kunnolla ymmärrä, mitä
luet.
7) Koraanin lukutyyli
Koraania kuuluu resitoida, eli meidän tulisi yrittää lukea sitä mahdollisimman
kauniilla ja melodisella äänellä. Myös Koraanin resitoimiseen liittyvät tajwiidsäännöt on hyvä opetella kunnolla.
Jos Koraanin arabiaksi resitoiminen tuntuu aluksi vaikealta, siitä ei kannata
lannistua, sillä Profeettamme  ﷺon kertonut meille, että jokainen, jolle Koraanin
resitoiminen on hankalaa, saa siitä kaksinkertaisen palkkion. Älä siis huolehdi
siitä, vaikka välillä tekisit virheitä tai et osaisi ääntää kaikkia kirjaimia tai
lausua kaikkia sanoja oikein. Yritä vain parhaasi, ja saat siitä suuren palkkion
Allahilta. Ajan myötä opit enemmän ja enemmän ja tulet yhä paremmaksi ja
paremmaksi. Luota itseesi äläkä pahoita mieltäsi virheistä!
Minun velvollisuuteni Koraania kohtaan
1. Luen sitä ja yritän samalla pohtia ja ymmärtää sen merkityksiä.
2. Opettelen sitä ulkoa ja olen ahkera ja sitoutunut ulkoa opettelussani.
3. Opetan sitä muille ihmisille.
4. Toimin sen opetusten ja määräysten mukaisesti.
Profeetan  ﷺvaimolta Aishalta kysyttiin kerran Profeetan  ﷺkäytöstavoista, ja
hän vastasi: ”Totisesti Allahin Profeetan  ﷺkäytöstavat olivat Koraani” (Muslim)
tarkoittaen sillä sitä, kuinka tarkasti rakas Profeettamme  ﷺKoraanin opetuksia
ja sääntöjä seurasi ja noudatti.
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