Voiman yö (Lailat-ul-Qadr)

Voiman Yönä rukoile Jumalaa kaikesta sydämestäsi ja Hän tulee
varmasti vastaamaan kaikkiin rukouksiisi. Koraani sanoo : "Totisesti
olemme ilmaisseet sen (Pyhän Koraanin) Voiman Yönä. Mistäpä
tietäisit mikä Voiman Yö on. Voiman Yö on parempi kuin tuhat
kuukautta. Enkelit ja Gabriel laskeutuvat sielloin Herransa luvalla
kaikenlaisiin tehtäviin, Rauha! Se kestää aamunkoittoon saakka."
(97:1-5)
Yö on täynnä siunauksia, koska Arvokas Koraani on laskeutunut silloin. Koraani on rauha itsessään. Se erottaa
toisistaan hyvän ja pahan ja näyttää tien ikuiseen Rauhaan ja Autuus koko Ihmiskunnalle ikuisiksi ajoiksi. Koska
näin on, Yö jona tämä Jumalallinen Kirja lähetettiin alas on suuren kunnioituksen arvoinen. Tänä yönä, niin kuin
yllä tuodussa jakeessa selitetään, Enkelit ja Taivaallinen Henki (Hazrat Gibreel Alai-his-Salam) laskeutuvat.
Heidän olonsa maan läheisyydessä antaa hengellisen hohteen uskovaisten sydämille ja sieluille. Pyhä Profeetta
(saas) ja 12 Imaamia (A.S.) kuluttivat tämän yön rukoillen ja palvoen Jumalaa.
Ne jotka viettävät yön Rukoillen, kokevat käsittämättömän autuuden, syvän tunteen suuresta ilosta, johtuen
tämän yön valtavasta siunauksesta.
Lue Pyhää Koraania, etsi Allahin anteeksiantoa ja rukoile hyvää tähän maailmaan kuin myös tuonpuoleiseen.
Voiman Yön toimitukset (Shab-e-Qadrin A'maal) (19., 21. & 23. -yöt Ramadan-kuussa)
Voiman Yö (Shab-e-Qadr) on yö, joka on paras yö koko vuoden öistä. Uskonnolliset toimitukset (A'maal) tänä
yönä ovat parempia kuin 1000 yön A'maal. Tänä yönä annetaan Jumalallinen Vuotuinen Säädös. Enkelit ja
Arkkienkeli (Roohul Ameen) laskeutuu tänne maahan tuona yönä. Nämä kutsuvat sen hetkistä Imaamia, ja
Imaamille esitellään, mikä on säädetty (Allahilta) kaikille ja kaikelle (seuraavaksi vuodeksi).
Uskonnolliset toimituksia (Shab-e-Qadr A'maal) on kahdenlaisia. Jotkut ovat yhteisiä kaikille noille kolmelle
yölle, jotkut vain yhdelle yölle. Yhteiset toimitukset (A'maals) ovat:
01. Ottaa kylpy. Allama Majlisi sanoo, "On parempi ottaa kylpy ennen auringonlaskua, niin että yön rukoukset
voidaan suorittaa kylvyn jälkeen".
02. Suorittaa kahden rakaan rukous. Joka rakaassa Avauksen Suura(1) ja Vilpittömyyden Suura (112)
(Kulhowallah) seitsemän kertaa, ja rukouksen loputtua lukea 70 kertaa: "Astagferullaah Rabbi Wa atoobo
elaihe" eli "Etsin anteeksiantoa Jumalalta ja pyydän katumusta Häneltä.”
03. Pyhä Koraani pitäisi olla avattuna ja asetettuna eteen ja sitten pitäisi lukea: "Alaahumma inni asaloka be
kitaabekal munzale Wa maa feeh, wa feehismokal akbaro wa asmaakal husnaa, wa maa yokhaafo
Wa yurjaa an taj-alani min otaqaaeka minan-Naar", eli, "Oi, Allah kohtele minua yhtenä niistä, jotka ovat
vapaita Helvetistä, Sinun lähettämäsi Pyhän Kirjan nimeen, mitä tahansa Kirjassa on. Sisältäen Ism-e-A'azam
(Jumalan nimi) ja Asmaa-e-Husnaa (Jumalan Kauneimmat nimet) ja pelättävät asiat, asiat joita voi odottaa ja
haluta, niin kuin Jannatin siunaukset. Anna anteeksi tämän kirjan armon kautta.”(Sano SALAWAT
(tervehdykset).-Tämän jälkeen voi pyytää Allahilta mitä haluaa).

04. Pitäisi asettaa Pyhän Koraani pään päälle ja sanoa: "Allaahumma be haqqe haazal Qur'an we be haqqe
man arsaltahoo beh, Wa be haqqe kulle momenin madahtahoo feeh, we be haqqeka alaihim fa-laa
ahada a'arafo be haqqeka mink", eli ”Oi, Allah! Anon Sinua tämän Koraanin nimeen ja Hengen (Rooh), joka
lähetetiin sen kanssa, ja uskovaisten nimeen, joiden ylistykset ovat tässä Kirjassa (sisällä) ja joiden päällä on
velvollisuudet. Kukaan muu ei tunnista oikeaa ja totuutta kuin Sinä". (Sano SALAWAT (Tervehdykset)-Tämän
jälkeen pitäisi toistaa 10 kertaa jokainen seuraavista):
BEKA YA ALLAH'HO (S.W.T.)
BE MOHAMMADIN (S.A.W.)
BE ALIYYIN (A.S.)
BE FATEMATA (A.S.)
BIL HASANE (A.S.)
BIL HUSAINE (A.S.)
BE ALIY IBNIL HUSAIN (A.S.)
BE MOHAMMED IBN ALIYYIN (A.S.)
BE JA'FAR IBN MOHAMMEDIN (A.S.)
BE MOOSA IBN JA'FAR (A.S.)
BE ALI IBN MOOSA (A.S.)
BE MOHAMMED IBN ALIYYIN (A.S.)
BE ALI IBN MOHAMMED (A.S.)
BIL HASAN IBN ALIYYIN (A.S.)
BIL HOJJATIL QAEM (A.S.)
Sitten pitäisi pyytää Allahilta mitä tahansa haluaa.
05. Lukea Ziarat of Imam Hussain (A.S.). Hadithin mukaan Voiman Yönä (Shab-e-Qadrin) aikana enkeli
ilmoittaa Valtaistuimelta (Arsh) Seitsemännestä taivaasta: "Allah Hyväätekevä antaa anteeksi, sille joka esittää
Imam-e-Hussainin (A.S.) haudan Ziaratin."
06. Pitäisi pysyä hereillä kaikki nämä kolme yötä. Rukoilu näinä öinä tuottaa suuren Taivaallisen palkinnon
(Sawabin).
07. Suorittaa 100 rakaata rukousta. Tämä on ollut vahvasti suositeltavaa. On parempi lukea (Avauksen Suura 1
jälkeen) 10 kertaa Vilpittömyyden Suura 112 (Kulhowallah).
08. Sanoa: "Astagferullaah Rabbi Wa atoobo elaihe" 100 kertaa (eli " Etsin anteeksiantoa Jumalalta ja
pyydän katumusta Häneltä ").
09. Sanoa: "Allaahummal'an qatalatal Ameeril Momeneen" 100 kertaa (eli "Oi Allah! Sinun pahuutesi
Ameerul Moineneen Ali ibne Abi Talibin murhaajalle").
19. yön Dua:
Oi, Ainoa, joka oli ennen kaikkea ja sitten toi kaiken olemaan. Hän jää kun kaikki muu tuhotaan. Oi Yksi Ainoa ja
Ykseys. Lukuun ottamatta Häntä ei ole muuta palvomisen arvoista korkealla taivaalla tai matalalla maalla tai
niiden yllä tai alla, tai niiden välissä. Vain Sinä olet Jumala, ja mikään muu ei ansaitse tulla palvotuksi. Sinua
ainoastaan palvelee rukous, jota eivät voi kattaa muut kuin sinä Siksi suo Rauha ja Siunaukset Muhammadille
(S.A.W.) ja Hänen perheelleen (Aal-e-Muhammadille) (A.S.). Sillä kellään muulla ei ole voimaa kattaa.
10. Lue seuraavat Suurat Pyhästä Koraanista:
Hämähäkin Suura 29 (ANKABUT)
Roomalaisten Suura 30 (RUM)
Savun Suura 44 (DUKHAN)
11. Tämä dua pitää lukea:Olen viettänyt yön hyvin nöyränä palvelijanasi. Minulla ei ole valtaa henkeni ansioon tai tappioon. En voi poistaa
mitään pahuutta itsestäni. Panttaan omaatuntoani vastaan. Myönnän heikkouteni ja kyvyttömyyteni hoitaa
asioitani. Suo siunauksesi Mohammadille (S.A.W.) ja hänen Perheelleen (Aal) (A.S.). Mitä tahansa Sinä olet
minulle antanut tai luvannut, täytä se. Totisesti! Olen Sinun nöyrä ja heikko ja köyhä palvelijasi. Oi Allah! Älä
anna minun unohtaa siunauksia, joita olet suonut minulle, ja älä anna minun unohtaa sinun hyvyyttäsi. Älä kiellä
minulta hyväksyntääsi, vaikka se olisi myöhemmin, liittyköön se suruun tai onneen, ja liittyköön siihen rauha ja
seesteisyys tai vastoinkäymiset ja vaikeudet tai siunaukset. Sinun rukousten kuulemisesi ja hyväksyntäsi joka
tavalla.

Profeetta (S.A.W.) sanoi kysyttäessä, mitä pitäisi rukoilla Allahilta näiden öiden aikana: "Pyytäkää turvaa (tässä
ja tämän jälkeen)".
DU'A:
Oi Allah! Mitä tahansa olet päättänyt ja käskenyt Kohtalon Yönä (Lailatul Qadr) on lopullista ja täynnä viisautta.
Mitä tahansa muutokset vaikuttavat, Aiemmin Yöllä Säädettyyn, jota kukaan muu kuin Sinä ei voisi muuttaa.
Anna minun olla niitä, joiden Pyhiinvaellus (Hajj) hyväksytään, kenen ponnistelut palkitaan, niiden
kunnioitettujen pyhiinvaeltajien (Hajj) ponnistelut, joiden synnit on anteeksi annettu ja joiden virheet on
anteeksiannettu. Lisää kohtalooni elämäni pituus, lisää elinaikaani, lisää toimeentuloani ja täytä toiveeni.
Huom: Pyydä Allahilta tämän jälkeen mitä toivot.
Du'a 21. yölle:
Oi Ainoa, joka muuttaa päivän yöksi ja yön päiväksi. Oi, Ainoa joka tuo esiin elävän kuolleesta ja kuolleen
elävästä. Oi Ainoa Joka antaa ravinnon kelle ja mille tahansa hän haluaa. Oi Allah! Oi Armollinen! Oi Allah! Oi
Allah! Oi Allah! Parhaat nimet kuuluvat yksin Sinulle. Parhaat esimerkit ovat Sinulle. Loisto ja mieluisat asiat
ovat Sinulle. Rukoilen Sinua siunaamaan Mohammadia (S.A.W.) ja hänen perhettään (Aal )(A.S.). Kirjoita ylös
nimeni, tänä yönä onnekkaiden joukossa. Anna sieluni olla marttyyrien seurassa. Anna hyvien tekojeni olla
tunnetut Ylistettyinä (Illyeen). Katso syntejäni sormien läpi. Suo hyvyydelläsi minulle se usko jolla Sinä voit olla
lähinnä sydäntäni, se Usko (Eemaan), joka voi poistaa kaikki epäilyt mielestäni. Anna minun olla tyytyväinen,
mitä tahansa määräät minulle. Anna minulle tämän ja toisen maailman hyveitä (Aakherat tai Tuonpuoleinen).
Säästä minut Helvetin tulelta. Anna minun olla valpas Sinun rukouksissasi. Ja kiitos. Ja päästä minut
edustamaan itseäni tuomioistuimessasi. Salli sama kyky (taufique) minulle, jonka olet suonut Mohammadille
(S.A.W.) ja hänen perheelleen. (Aal)(A.S.).
Du'a 23. yölle: Oi Kohtalon Yön (Lailatul Qadr) Herra. Joka on tehnyt sen paremmaksi kuin 1000 kuukautta! Oi, Päivän ja Yön
Herra ja Vuorten ja Valtamerien, Valon ja pimeyden Herra! Oi Maan ja Taivaan Herra! Oi Luoja! Oi Luova! Oi
Hyväntahtoinen! Oi ainoa Suosiollinen! Oi Allah Joka ylläpitää kaikkea! Oi Allah! Oi Hyväntahtoisin! Oi Allah! Oi
Uuden Luoja! Oi Allah! Oi Allah! Oi Allah! Parhaat nimet ovat yksin Sinun. Sinun on valta kaikkeen hyvään.
Pyydän sinua lähettämään siunaukset Muhammadille (S.A.W.) ja hänen perheelleen (Aal) (A.S.). Kirjoita ylös
nimeni, tänä yönä onnekkaiden joukossa. Anna sieluni olla marttyyrien seurassa. Anna hyvien tekojeni olla
tunnetut "Illyeen" (Ylistetyt). Anna syntini anteeksi. Suo minulle sellainen usko, että että sinä voisit olla lähinnä
sydäntäni. Anna minulle ymmärryst, että kaikki epäilykset poistuvat. Anna minun olla tyytyväinen siihen mitä
minulle on määrätty: Anna minulle hyvyyttä ja hyveitä tässä maailmassa ja seuraavassa. Säästä minut Helvetin
hehkuvalta Tulelta. Rohkaise minua kohti sinun muistamistasi tyytyväisenä ja olemaan katuvainen. Anna minulle
kaikki hyveet, jotka olet antanut Mohammadille (S.A.W.) ja hänen perheelleen (Aal-e-Muhammad) (A.S.).
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