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Kaikki oikeudet pidätetään.

Siunattu Ramadan-kuukausi oli lähestymässä loppuaan.
Zakaria ja Asma istuivat vanhempiensa kanssa autossa
matkalla kaupasta kotiin.

Vanhemmat puhuivat keskenään Ramadanista ja siitä,
kuinka nopeasti kuukausi olikaan kulunut. He kyselivät
Zakarialta ja Asmalta heidän ajatuksiaan Ramadanista ja
tulevasta ’iidistä.
Zakaria kuunteli aluksi vanhempiensa juttelua vain toisella
korvalla, katsellen samalla ohikiitäviä autoja ja maisemia.

Kun vanhemmat mainitsivat Leilatul Qadrin, sai keskustelu
hänen huomionsa hänen alkaessaan miettiä, mitä tuo sana
oikein tarkoitti. Hän ei muistanut aiemmin kuulleensa sitä.
Hän oli ehkä ollut liian pieni, kun Leilatul Qadr oli viimeksi
vieraillut hänen luonaan.
Zakaria kysyi vanhemmiltaan, kenestä Leilasta he oikein
puhuivat.
”Leilatul Qadr (Voiman yö) on parempi kuin tuhat
kuukautta,”1 isä kertoi Zakarialle.
Nyt Asmakin nosti katseensa värityskirjasta ja höristi
korviaan.
”Se on yö, joka on Ramadanin kymmenen viimeisen yön
aikana. Aina, kun Ramadanin kymmenen viimeistä päivää
alkoivat, oli Profeetta Muhammedilla (sallallaahu aleihi wa
sallam) tapana tehdä erityisen paljon hyviä tekoja,”2 isä
lisäsi.
Asma mietti hetken ja kysyi ”Mutta isä ja äiti, milloin se
on?”
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Al-Qadr 97:3
vrt. Sahih al- Muslim 1175

”Se on jokin yö Ramadanin kymmenestä viimeisestä yöstä.
On kerrottu, että se on jokin parittomista öistä, mutta me
ihmiset emme voi kuitenkaan tarkalleen tietää, mikä yö
niistä se on,”3 äiti täsmensi.
”Mitä silloin sitten tapahtuu?” Zakaria kysyi.
”Noh lapset, se on yö, jolloin Allah on aikanaan lähettänyt
ihmisille Koraanin,”4 isä selitti.
Se on myös yö, jolloin koko seuraavan vuoden kohtalo
määrätään. Kaikki asiat, jotka teidän elämässänne tulee
tapahtumaan tämän ja seuraavan Ramadanin välillä,
kerrotaan sinä yönä enkeleille!5 Esimerkiksi kaikki ne
kerrat, kun autatte kavereitanne, pyydätte anteeksi riidan
päätteeksi tai kun opitte uusia taitoja,” isä jatkoi.
”Ja arvatkaa mitä!” huudahti äiti intoa äänessään.
”Tuona aikana kaikista mahtavin enkeli, Jibriil, laskeutuu
maan päälle.6 Arkkienkeli Jibriilillä on jopa 600 siipeä!”7 äiti
osasi kertoa.

vrt. Al-Bukhari 4/259
vrt. al-Dukhaan 44:3 - Tafsiir Ibn Kathir (4/529)
5 vrt. Tafsiir Ibn Kathir 138, 4 / 137
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Al-Qadr 97:1-5
Ahmad Al-Musnad

”Oooh”, kuului takapenkiltä, kun lapset huokaisivat
ihmetyksestä yhteen ääneen, toisiaan katsoen.
”On olemassa joitain merkkejä, joista voi arvailla edellisen
yön olleen Leilatul Qadr,” äiti sanoi.
”Haluatteko kuulla niistä?” hän kysyi arvaten jo
vastauksen.
”Joo!” huudahtivat lapset innoissaan.
Äiti ja isä nauroivat iloisesti lasten innokkuudelle ja äiti
jatkoi kertomista: ”Kun aurinko nousee Leilatul Qadrin
jälkeisenä aamuna, ei siinä ole lainkaan silmillä erotettavia
valonsäteitä. Aurinko nousee punertavana ja heikkona.8 On
myös kerrottu, että tuona yönä ei ole kuuma eikä kylmä,
vaan lämpötila on juuri sopiva.” 9
”No lapset, tässä oli varmasti paljon uutta asiaa!
Muistakaa, että vaikka yritämme parhaamme mukaan
”saada kiinni” juuri oikeaa yötä, niin kuitenkin on aina
tärkeintä yrittää parhaansa jokaisena hetkenä,” isä sanoi.
”Mutta mitä sitten voisimme Ramadanin viimeisinä päivinä
ja öinä tehdä?” Asma kysyi huokaisten.
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vrt. Sahih Muslim, 762
vrt. Sahih Ibn Khuzaymah: 2912, Musnad al-Tayaalisi

”On paljon ihania tekoja, joita tekin voitte tehdä, kuten
esimerkiksi hyvin käyttäytyminen toisia kohtaan,
rukouksiin osallistuminen, du’an tekeminen, Koraanin
lukeminen ja opiskelu sekä hyväntekeväisyyden
antaminen,” isä luetteli.

Samassa auto kääntyi jo kotiin johtavalle tielle. Zakaria
katsoi mietteliäänä lähenevää kotitaloa.
”Isä, ajattelitko tänään pestä pyykkiä?” hän lopulta kysyi.
”Kyllä, in shaa Allaah. Näin on suunnitelmissa,” isä vastasi.
”Voisinko auttaa sinua?” Zakaria kysyi.
”Lisäkäsille on aina tarvetta,” isä hymyili.

”Minä myös, minä myös!” kuului Asman päättäväinen ääni
Zakarian vierestä.
Päästyään lopulta kotipihalle, lapset lähtivät innoissaan
kirmaamaan kohti taloa.
”Metsästetäänkö yhdessä Lailatul Qadria?” Zakaria huusi
edessä juoksevalle siskolleen.
”Ehdottomasti! Jeee!” Asma vastasi empimättä.

