IGMG LANDESVERBAND BERLIN e.V.
Kottbusser Damm 75 | D-10967 Berlin

Tarih | Datum:
13.06.2018

IGMG BERLİN BÖLGE BAŞKANLIĞI’NIN 2018 YILI RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;
Ramazan-ı Şerifin rahmet, mağfiret ve bereket ikliminden sonra yeni bir bayrama daha kavuşmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Bayramlar, millî ve manevi
duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı, bir toplumda ümmet olma şuurunun
şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Bu münasebetle Bayram’ınızı tebrik eder, camiamız,
İslam âlemi ve bütün insanlığa huzur, barış, merhamet ve esenlik getirmesini Yüce Rabbimizden
niyaz ederim.
Müslümanlar olarak hepimiz Ramazan’ın terbiye eden, eğiten, şifa veren, tazeleyen günlerini
yaşadık, gecelerini ihya etmeye çalıştık. İmsakın bereketinden, iftarın sevincinden, teravihin birlik ve
beraberliğinden, mukabelenin huzurundan nasibimizi aldık. Camilerde her akşam güler yüz ve
büyük özveriyle kurulan iftar sofralarıyla İslam’ın ikram geleneğinin yaşatılması ve eş, dost ve
komşular için muhabbet ortamının oluşturulmasına maddi ve manevi katkılarıyla vesile olan tüm
kardeşlerimize teşekkürü borç biliriz. Ayrıca fitre, zekat ve sadakalarımızla mallarımızı temizledik,
dinimizin paylaşma emrinin gereklerini yerine getirdik. Allah (cc), tüm hayır ve ibadetlerimizi kabul
buyursun.
Muhterem Müslümanlar,
bu sene Ramazan Kumanyası Kampanyası kapsamında hayırda yarışarak, siz bağışladınız, biz
Hasene derneğimiz vasıtasıyla Berlin’den 9 gözlemci ve 3871 bağış olmak üzere, toplam 56 ülkede
239 gözlemci ve 94761 kumanya paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Ramazan ayını neşeli
sofralarda iftar sevincini yaşamalarına vesile oldunuz. Allah hepinizden razı olsun.
Bu yılki Ramazan ayının bir farkı da Türkiye’de yapılacak Cumhurbaşkanlık ve Milletvekilliği
Seçimlerinin heyecanıydı. Kardeşlik hukukunu zedelemeden yapılmasını temenni ettiğimiz bu
seçimin anavatanımız için hayırlara vesile olmasını niyaz ederim. 07-19 Haziran tarihleri arasında
T.C. Berlin Başkonsolosluğu’nda oy kullanma işlemleri devam edecektir. Bu bağlamda sizlere
vatandaşlığın en temel hak ve sorumluluklarından olan oy kullanma hakkını ihmal etmemenizi
hatırlatıyor, sandığa gitmenizi teşvik ediyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle, camiamızın ve tüm müslümanların Ramazan Bayramını en içten
dileklerimle kutluyor, Bayramımızın tüm insanlık için huzur ve mutluluğu artıran günler olmasını ve
bizlerin kardeşler topluluğu olduğumuzu hatırlamamıza vesile olmasını temenni ediyorum.
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