Berat Kandili
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Muhterem Mü’minler,
Allah’ın izniyle 23 Haziran Pazar gecesi Berat Kandilini
idrak edeceğiz. Günahlardan arınmamız için Rabbimizin
bizlere arınma vesilesi olarak lütfettiği Şaban ayının 15.
gecesi, günahlardan kurtuluş anlamına gelen Berat
gecesidir ve bu, on bir ayın sultanı Ramazan’a on beş
gün kaldı demektir.

Bu mübarek gece ile ilgili Efendimiz (sav): “Şaban
ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, ibadete
kalkın. Ve o gecenin gündüzünde oruç tutun. Çünkü
o gece güneş batınca Allah Teâlâ dünyaya en yakın
göğe tecelli ederek fecre kadar: ‘Benden mağfiret
dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık
isteyen yok mu, onu rızıklandırayım, bir belaya
mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle
olan yok mu? Böyle olan yok mu?’ diye kendisine
yalvarıp, dua ve istiğfar etmemiz için biz kullarına
adeta yalvarır.” [1] buyurmuştur Yine Efendimiz (sav)
Berat Gecesinde bir kısım insanların bağışlanacağını,
ama günahlarından tevbe etmeyip ısrar edenlerin ise
bağışlanmayacağını haber veriyor: “Bu gece Şaban'ın
onbbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Beni
Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca
insanları cehennemden azad eder. Ancak kendisine
şirk koşanların, müslümanlara karşı kin ve
düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti
kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına âsî
olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne
bakmaz.”
[2]

rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah
bütün
günahları
affeder.
Çünkü
O,
çok
bağışlayandır,
çok
merhamet
edendir.”
[3]

Değerli Kardeşlerim,

Kadir Gecesinin de müjdecisi olan bu mağfiret gecesinin
hakkımızda hayırlara vesile olması dileğiyle sözlerimi
Efendimiz
(sav)’in
şu
duasıyla
taçlandırarak
tamamlamak istiyorum “Allah’ım! Azabından affına,
gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana
ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım
senâyı, senin kendine yaptığın senâya denk
bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten
acizim” [4]

Verehrte Muslime,
am kommenden Samstagabend, den 23 Juni, ist die
Beraat-Nacht.Dies ist die Nacht der Vergebung und sie
signalisiert uns auch, daß der Ramadan naht.
Unser Prophet (s.a.v.) beschreibt in zahlreichen
Hadithen, die besondere Bedeutung dieser Nacht. So
heißt es in einem Hadith, daß Allah sehr vielen
Mesnchen in dieser Nacht vergeben wird, jenen, die ihm
jedoch jemanden beigesellen, nicht ins Gesicht schauen
wird.
In dieser Nacht werden auch die Auskommen für das
kommende Jahr festgelegt und auch bestimmt für wem
das Leben ein Ende findet. So beten wir alle dafür, daß
in dieser Nacht uns allen unsere Sünden vergeben
werden, und hoffen, daß diese Nacht uns viel Wohl und
Heil für das nächste Jahr bereithält und rufen folgende
frohe Botschaft Allahs in Erinnerung:
“O ihr meine Diener, die ihr euch selbst Schlechtes
antatet, indem ihr zu weit gingt und gesündigt habt.
Zweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Denn
sehet, Allah vergibt die Sünden allesamt. Und Er ist
der barmherzig Vergebende.” [3]

Değerli Mü’minler,
Bu gece, önümüzdeki bir yıl içerisinde kime ne kadar
rızık verileceği, kimin ömrünün o yıl içerisinde biteceği,
ilgili meleklere tevdi edileceği bu gecede; Rabbimizden
hakkımızda hayırlı uzun bir ömür, geniş ve bol rızık
vermesini; her türlü hastalık, kaza ve musibetlerden de
muhafaza etmesini gönülden isteyelim. Mü’mine yakışan
ümitvar bir eda ile tevbe ve istiğfar edelim.
Yakarışlarımızı bir damla göz yaşıyla da olsa süsleyip,
Mevlamızın şu büyük müjdesini asla aklımızdan
çıkarmayalım. “…Ey kendilerine günah işlemek
suretiyle kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın
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