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Muhterem Müslümanlar!
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da
cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan
ayının sonunda bayram sevinci ile bizleri bir
araya getiren Rabbimize hamd olsun.
Hepimiz şu fani hayatta çeşitli sıkıntı ve
problemlerle imtihandan geçiyoruz. Bu hususta Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim de şöyle
buyurmaktadır:
''And olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden
eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!'' 1
Değerli Müminler!
Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin değeri, elimizden gittiği zaman anlaşılır. Bizler bu
süreçte sağlık nimetinin, eş, dost ve akrabalarla bir araya gelmenin, özgürce dışarılarda
gezmenin, topluca camilerimizde ibadet etme
huzurunun ne kadar değerli olduğunu anladık.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) müminin
başına gelen olayların kendisi için bir kazanç
vesilesi olacağını şu sözleri ile ifade eder:
''Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan (gıpta edilecek) ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu
onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa
(musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun
için bir hayır olur.''2
Muhterem Kardeşlerim!
Yüce dinimiz İslam, bizlere birtakım
sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumluluklardan biri de kendi bedenimizi, ailemizi ve diğer
insanları her türlü tehlikelerden, hastalıklardan
korumaktır.
Camilerimize kavuşmuş olduğumuz bu
süreçte gerek cami dışında gerekse cami içerisinde tedbirlerimizi alarak, maske takılmasına,
fiziki mesafe kurallarına ve hijyen kaidelerine
gereken önemi gösterelim.
Değerli Kardeşlerim!
Hiç şüphesiz bugün hepimiz için önemli
bir gündür. Bu önemli günü hüzünlü güne çevirmemek için birbirimizin bayramını uzaktan
tebrik edelim. Birbirimizle tokalaşmaktan,
kucaklaşmaktan, fiziksel temastan kesinlikle
uzak duralım. Camiden ayrılırken fiziksel mesafeye uygun bir şekilde ayrılalım.
Rabbimiz bizleri, milletimizi ve bütün
insanlığı bu gibi felaketlerden muhafaza eylesin. Bu gibi hadiselerden gerekli ibret ve dersleri almayı nasip eylesin.
Ramazan Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz
ederim.
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