Hutbe, 22.05.2020
Camilerimizi İhya Edelim
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Muhterem Müminler!
Okuduğumuz âyet-i kerîmede Rabbimiz;
“Allah'ın mescitlerini, ancak Allah’a
ve ahiret gününe inanan, namazı
dosdoğru kılan, zekâtı veren ve
Allah’tan başkasından korkmayan
kimseler imar eder. İşte onların doğru
yolu bulanlardan olmaları umulur.”1
diye buyurmaktadır. Buna göre camileri
imar etmek, yani ihya etmek, yaşatmak,
ders, vaaz, sohbet ve faaliyetlere
katılmak suretiyle hayat ile doldurmak
imanın bir göstergesidir.
Bildiğiniz üzere, korona krizinden dolayı
yaklaşık iki aydır, müminlerin buluştuğu
ve hemhâl olduğu cami ortamlarından
mahrum kaldık. Ancak bugünden
itibaren, kademeli olsa da cuma
namazlarımıza,
camilerimize,
cemaatimize,
mihrap,
minber
ve
kürsülerimize, vaaz ve sohbetlerimize
sosyal mesafe kurallarına uyma kaydıyla
kavuşmuş olduk. Bize tekrar bu güzel
ortamlarda bulunmayı nasip eden Allah’a
hamdolsun. Bu zor süreçte gerçekten,
ümmet-i
Muhammed’in
birlik
ve
beraberliğini sağlayan camilerimizin
değerini yeniden idrak etmiş olduk.
Teşkilat olarak sohbet ve derslerimizi
geçmiş süreçte ne kadar da internet
platformları üzerinden sürdürdüysek,
bunların camideki buluşmalarımızın
yerini tutamayacağını iyi biliyoruz.

Değerli Kardeşlerim!
Allah’a şükürler olsun, on bir ayın
sultanı olan ramazan ayını, kuran
okumak, oruç tutmak ve teravih
namazlarını
kılmak
suretiyle
değerlendirmeye gayret ettik. Ayrıca
teşkilatın yaptığı gönül köprüsü
projeleri ile cemaatin aranması,
Komşuya El Uzat projesi, kumanya
dağıtımı ve maske dikme projesine
katılarak çevremizi de desteklemeye
çalıştık. Biz bunların hepsini cihat
olarak görmekteyiz. Yüce Rabbimiz,
bu hayırlı hizmetlerde bulunan
kardeşlerimizden ebediyen razı olsun.
Aziz Müslümanlar!
Allah Teâlâ’nın inayetiyle bu mübarek
ayda
eda
ettiğimiz
ibadetleri
bayramdan
sonra
da
mümkün
mertebe sürdürmeliyiz. Peygamber
Efendimiz  ﷺbir gün Abdullah b. Amr
(r.a.)’a “Ey Abdullah, sen falan kişi
gibi olma. O geceleri ihya ederken
bunu sonra terk etti.”2 diye
nasihatte bulunmuştu. Başka bir
hadîs-i şerifte Resûl-i Kibriyâ ﷺ
“Yüce Allah’ın en çok sevdiği
ameller, az da olsa sürekli
olanlardır.”3 diye buyurup amellerin
sürekliliğinin
önemi
hususunda
tembihte bulunmuştur.
Yüce Rabbimiz bizlere, evlerimizi ve
camilerimizi ibadetlerle ihya etmek
suretiyle
ramazan
ayında
kazandığımız güzellikleri sürdürmeyi
nasip eylesin. Amin.
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