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Berat Night 
اُب   ٰٓئَِك اَتُوُب َعلَيِْهْمْۚ َواَنَاالتاوا ﴿ اَِّلا الاٖذيَن تَابُوا َواَاَْصلَُحوا َوبَيانُوا فَاَاُ۬ول 
ٖحيُم ﴾  الرا
 ِ ِ قَال: قَاَل َرسُوُل َّللاا ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعبِْد َّللاا  : 

أَنِْب يَتُوَب ِمنْهُ ثُما ََّل يَعُوَد فِيهالتاْوبَةُ ِمْن الذانِْب أَنِْب  "  " 
Kjære muslimer! 

Den femtende natten i Sha'ban-måneden, som 
tilsvarer neste tirsdag, møter vi berat-natten, som 
tradisjonelt utføres av muslimer og feires i noen 
land i den islamske geografien ved å tenne 
moskeene og tenne oljelamper. i minaretene. I vår 
tradisjon kalles denne natten også "Berat Kandili" 
på grunn av oljelampene som tennes fra 
minaretene. Vår allmektige profet (saas), som ble 
sendt som en barmhjertighet til verdener, sa 
angående denne natten; «Fast den femtende 
dagen av Sha'ban. Stå opp for å be om natten. For 
den natten, da solen gikk ned, manifesterte Allah 
den allmektige til den nærmeste himmelen og sa: 
'Er det noen som ber om tilgivelse, la meg tilgi 
ham! Er det noen som vil ha næring, la meg gi han 
næring! Er det noen som har vært plaget, la meg 
gi ham god helse...»1 sier han. Han har gitt oss 
gode nyheter. 

Kjære troende!  

Allmektige Allah, verdens Herre, skapte oss ut av 
ingenting. I sin eksistens har han gjort oss til 
mennesker, som han har utstyrt med vilje og tillit, 
til skaperverkets mest ærefulle, med ansvarets 
overlegenhet. Han skjenket bevisstheten om 
slaveri til oss muslimer som et resultat av troens 
nåde han skjenket oss. Velsignelsene gitt til oss av 
vår Mevla (cc) er slike at de ikke kan telles. 
Imidlertid er mennesker ikke i stand til å uttrykke 
takknemlighet for velsignelsene som er gitt. Vi, 
den menneskelige tilstanden til glemsel, kan 
glemme deres skaper i dagliglivets flyt og bli 
involvert i synder. Allmektige Allah (cc), hvis 
barmhjertighet og barmhjertighet er uendelig, 
kjenner denne svakheten til mennesket Han har 
skapt og holder omvendelsens dører åpne til vårt 
siste åndedrag. I Koranen, vår livsveileder, sier 

Allah; «Unntatt de som omvender seg, korrigerer 
seg selv og taler sannheten. Jeg vil godta deres 
omvendelse. Ja, jeg er den som aksepterer 
omvendelse og har rikelig barmhjertighet.»2 sier 
han. 

Som det står i dette verset, er vår Herres 
barmhjertighet så uendelig at de troende aldri 
mister håpet om hans barmhjertighet. Uansett 
hvilken synd de har begått, blir de ikke lei av å løpe 
til omvendelsens dør og søke tilflukt til ham. Han 
er Rahim, Rahman, og hans barmhjertighet 
omslutter alle vesener. 

Kjære brødre! 

Selvfølgelig vil vi alltid omvende oss fra våre 
synder og søke tilflukt i vår Herres 
barmhjertighet. Vi må imidlertid ikke undergrave 
alvoret i vår omvendelse. Allahs sendebud (saas) 
sa: "Å omvende seg fra synd, å forlate synd og 
ikke vende tilbake til den igjen." Vi må strebe 
etter å ikke gjenta syndene vi har omvendt oss 
fra. Som en belønning for innsatsen og 
følsomheten vi vil vise i denne saken, la oss aldri 
tvile på at den allmektige Allah vil beskytte oss. 
Den som beskytter Allahs grenser og overholder 
hans rettigheter, vil finne Allahs hjelp, 
beskyttelse, suksess og støtte hos ham i alle 
situasjoner. Uten tvil er Allah med dem som har 
taqwa. 

Ærede fellesskap! 

Berat oljelampe er omvendelsens natt. La oss ta 
hensyn til oss selv og eliminere våre dårlige vaner 
før vi når den velsignede Ramadan. La oss be 
Allahs tilgivelse og tilgivelse, spesielt i disse 
vanskelige tider. La oss be om at vår Herre vil 
behandle oss selv, vår familie, ummah og hele 
menneskeheten med sin barmhjertighet i stedet 
for sin rettferdighet. 

Måtte Allah gjøre oss til en av sine tjenere som 
omvender seg fra sine synder og er fast bestemt 
på å ikke vende tilbake til sine synder. Amin
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