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Değerli Bay ve Bayan Müslümanlar,
Uzun yıllardır Ramazan'ın sonunda size hitap ediyoruz. Bu yılda bunu tüm kalbimizle yapıyoruz.
Ancak bu Ramazan ayı olağanüstüydü. Hıristiyanların oruçlarında ve Paskalya’nın değerli haftasında
olduğu gibi, COVID-19 salgını da tüm Müslümanlar için Ramazan ayının kutsiyetini hissetmemiz de
büyük etkisi oldu. Neyse ki, dünya çapında inancımızda güç bulduk.
Diğer yıllara göre, kutsal metinleri okumak ve onun yansımasını hissetmek daha da önem kazandı.
Böyle zamanlarda tüm inananlarla buluşmanın imkânsız olduğu bir vakitte, dışarıyla olan bağımız yeni
bir anlam kazandırdı. Böylece ibadetin anlamı hepimiz için daha da artı.
Zor koşullara rağmen, Hicri yılının içinde Ramazan ayını iyi değerlendirdiğiniz için, sizleri tebrik etmek
istiyoruz. Bununla birlikte, başarılı çalışmamızı ve iyi bağlarımıza da değinmek isteriz:
-Hastalara, acı çekenlere ve kendilerini dışlanmış hissedenlere, adil ve doğruluk üslubuyla yapılan
yardımlar gibi...
Büyük İmam El-Ezher ve Papa'nın birlikte açıkladığı gibi:
Merhamete dayalı adalet, her insanın hak ettiği onurlu bir yaşama giden yoldur.
(Abu Dabi Bildirimi, 4 Şubat 2019)
Adalet hepimizi etkileyen önemli bir değerdir. Dahası, Kur'an ve İncil bu adaleti korumak için bizleri
sürekli uyarıyor. Ramazan'ın sona ermesiyle birlikte, adaleti birlikte sağlamak için size ulaşmak
istiyoruz.
Daha adil bir dünyanın sadece arzulamakla yetinmeyip, bunu mümkün olacağının biliyoruz. İnanç ve
umutla hareket etmek, kararlı bir şekilde küçük adımlarla da olsa bizleri barışa ulaştıracaktır. Bu
bizleri hem bir araya getirecektir, hem de barışı sağlayacaktır. Bunu söz fiil ve davranışla başarabiliriz.
Bu küresel sağlık krizinin bizi derinden etkilediği böyle durumda, bazılarımızı bu krizi diğerlerinden
çok daha şiddetli yaşıyoruz.
Bu nedenle, bu mübarek ayın şuuruyla ve daha adil bir dünya inşa etme umuduyla, sizin Ramazan
ayını ve bayramınızı kutluyoruz.
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