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﷽
َُوا ْعبُ ْد َربَّكَ َحتَّى يَأْتِيَكَ ا ْليَ ِقين
:سلَّ َم
َ ُّللا
َ ّللا
َ علَ ْي ِه َو
ِ َّ سو ُل
َّ صلَّي
ُ َو َقا َل َر
ب األع َما ِل إلى هللا ما دَا َم وإن ق َّل
َّ وإنَّ أ َح

ayetinin emrince ibadet ve kulluk görevlerimizi
devam

ettirmemiz

gerekiyor.

Sevgili

Peygamberimize “En güzel amel hangisidir?”
diye sorulunca Efendimiz (sav) : “Allah katında
amellerin en güzeli,

az da olsa devamlı

İBADETLERDE DEVAMLILIK

olanıdır.”2

Muhterem Müslümanlar!

Kiram’dan Alkame (ra), Resulullah’ın ibadet

Rahmet, bereket ve bağışlanma mevsimi
olan Ramazan ayını bir kez daha geride bıraktık.
Manevi duygularımız, kulluk şuurumuz, bu

buyurmuştur.

Yine

Ashab-ı

hayatının nasıl olduğunu Hz. Aişe annemize
sormuş, o da : “Resulullah’ın ameli hafif ama
sürekli yağan yağmur gibiydi.”3 buyurmuştu.

süreçte daha da yoğunluk kazandı. Bu kutlu ayda

Aziz Kardeşlerim!

ibadetlere daha da fazla sarıldık. Oruç tuttuk.

O

halde;

bayramı

yaşadığımız

şu

Namazlarımızı eda etmeye çalıştık. Sahurun

günlerde, Ramazan mektebinde edindiğimiz güzel

bereketini, iftarın sevincini tattık, evde ailemizle

hasletleri, yüklendiğimiz şefkat ve merhameti,

beraber teravih kılmanın heyecanını doyasıya

infak etme ve paylaşma gibi kazanımlarımızı

yaşadık. Sabırla, şükürle nefislerimizi terbiye ve

‘ibadetlerde devamlılık’ esasına uygun olarak

tezkiye etmenin yollarını aradık. Kendimiz ve

hayat boyu devam ettirmeye çalışalım.
Geliniz, hayatımızı Ramazan ve ibadet;

kardeşlerimizin kurtuluşu, ülkemiz ve İslam
âleminin

birlik

ve

huzuru için, insanlığın

ahiretimizi bayram kılalım.
Ne mutlu hayatının her anını ibadet

hidayeti için dua ve niyazda bulunduk. Zekat,
fitre ve sadakalarımızla paylaşmanın güzelliğini

bilinciyle

yaşadık. Kur’an ayında hayat kitabımız Kur’an-ı

kazananlara!

geçirip

Rabbimizin

rızasını

gönül semalarımıza yeniden indirmek icin gayret
ettik. Bayramla birlikte kardeşliğimizi, bir ve

1
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beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik.

3

Ramazanın bize veda edişinin üzüntüsünü
yaşıyoruz. Ancak, bizler biliyoruz ki, Ramazanın
görev

ve
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Kardeslerim!

bitmesiyle

Hicr,15 /99
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sorumluluklarımız

da

bitmiyor. Zira fani dunyadaki imtihanımız devam
ediyor. Ebedi bayramlara kavuşabilmemiz için
Ramazanda kazandığımız güzel hasletleri bundan
sonra da devam ettirmemiz gerekiyor. “Sana
ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et”1

