On5yirmi5.com

Yunus Emre Camii'nde her gün 600 kişi iftar
yapıyor
“Kim bir Müslüman kardeşine iftar vakti yemek yedirirse, onun sevabı kadar da
kendisine sevap yazılır. Yemek yedirdiği kimselerin sevabından da hiçbir şey
eksilmez.” -(Tirmizî, Savm: 82;
Yayın Tarihi : 17 Haziran 2017 Cumartesi (oluşturma : 2/18/2019)

Ramazan büyük küçük her Müslümanın hayatına değişik tatlar katıyor. Çocukluğumuzun unutulmaz
ramazanları küçücük dünyamızda silinmez izler bıraktı. Ramazanın evlerimizin rutin akışına getirdiği
değişiklik hepimizde farklı heyecanlar oluştururken; iftar sonrası gittiğimiz teravih namazları,
yaramazlıklarımız, büyüklerimizden yediğimiz azarlar bile bugün tatlı ve doyulmaz hatıralarımızdan.
Türkiye'de şehirleşmenin artışı Ramazan heyecanını şehirlere taşıdı. Her ne kadar Anadolu
ramazanlarını yaşayanlar büyük şehirlerde o yaşadıkları eski tadı bulamasalar da; her devrin, her
dönemin kendine özgü heyecanı ve mutluluğu var. Bugünkü ramazanları yaşayanlar belki de bir
süre sonra bizim yaşadığımız duyguları dillendirecekler.Ama şu an gözlerinde gördüğüm sevinç ve
mutluluk önceki ramazanlara özlem duyanların heyecan ve mutluluğundan hiç de az değil. Eğer öyle
olsa 5-6 yaşından 13-14 yaşındaki çocukların gecenin 23-24'üne kadar teravih namazına katılıp
namaz sonrası heyecanla çikolata, dondurma kuyruğuna girmesi nasıl izah edilebilir?

HER GÜN 500- 600 KİŞİYE İFTAR

GELENEKSEL İFTAR SOFRAMIZ 3. YILINDA:
“Kim bir Müslüman kardeşine iftar vakti yemek yedirirse, onun sevabı kadar da kendisine sevap
yazılır. Yemek yedirdiği kimselerin sevabından da hiçbir şey eksilmez.”
(Tirmizî, Savm: 82;
"Bu hadisi şeriften yola çıkarak camimizde çok güzel bir hayır geleneği başlattık. Kartal, Uğur
Uğurmumcu Mahallesi, Yunus Emre camimizde, bir ay boyunca, her gün camimizin altındaki salonda,
3 yıldır iftar veriyoruz.
İFTAR sofralarımıza, cami cematimiz ve mahalle sakinlerimiz, büyük bir teveccüh
göstermektedir.Üç yıldır her ramazan günde 500 600 civarında kişi camimizde düzenli olarak iftar
yapmaktadır.

Başta cami derneğimiz, hayır sahiplerimiz ve cami cemaatimizin katkılarıyla devam ettirdiğimiz bu
iftar sofralarına çok olumlu tepkiler almaktayız.Hem mahalle sakinleri birbiri ile tanışıp
kaynaşmakta,hem de dualarla Ramazan'a ve akşamlara ayrı bir bereket,ve neşe katılmakta.
Birlik ve beraberliğimiz adına çok hayırlı olduğunu düşündüğümüz bu faaliyetimiz; Türkiye'de büyük
vakıfların dışında, camii cemaati ve hayır sahibi kadirşinas gönül ehli dostların, kendi imkanları ile bir
araya gelerek oluşturduğu ender faaliyetlerden. Her gün bu büyüklükte bir iftarı organize eden
camilerimizin sayısının çok az olduğunu biliyoruz.

Ayrıca camimizde her akşam teravih namazı sonrası 150 civarında çocuklarımıza; dondurma,
meyve suyu, kek vesaire ikramlarla camiye alışmalarını, camiyi sevmelerini sağlayan bütün hayır
sahibi kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rabbim çocuklarımızı cami ehli ve ibadet ehli eylesin. Bu
ikramlarda katkı sunan hayır sahibi kardeşlerimize özellikle teşekkür ediyorum." diyor.

Ne diyelim Allah bu tür çalışkan imamlarımızı ve camilerimizin bu güzel faaliyetlerini artırsın.
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