Öğrencilerden kalabalık bir grubun İslam inkılabı Rehberi tarafından
kabulü - 13 /Dec/ 2016

İki bin kadar erkek çocuğun ergenlik ve dini mükellefiyetlerini yerine getirmesi dönemine girmesi dolayısıyla
Tahran'daki İmam Humeyni Huseyniyesi'nde özel bir tören düzenlendi. Allah'a kulluk döneminin başlaması
yüzünden büyük bir coşku taşıyan bu inançlı yeni yetmeler, akşam ve yatsı namazlarını İslam İnkılabı Rehberi
Ayetullah Hamanei'nin imametinde eda ettiler.
İnkılap Rehberi bu törende yaptığı konuşmada insanın hayat yolunda çeşitli aşamalardan geçtiğini ve nice hadiseleri
tecrübe ettiğini hatırlatarak, olayların arasından cesaretle geçip dünyevi başarılara ve ilahi onura erişebilmek için
güçlü bir manevi bünyeye ihtiyaç olduğunu söyledi.
Ayetullah Hamanei manevi ergenliğin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: ‘Ferdi ve içtimai ilerlemenin sırrı,
Allah'la olan ilişkinin korunmasında yatmaktadır. Günümüzde çöküş içerisindeki batı uygarlığının en büyük kusuru,
Allah'la olan ilişkinin kesilmesidir. Allah'la irtibat kurabilmenin en iyi yolu, namaz ve Kur'an okumaktır. İnsanın
namazdaki muhatabı, Kadir olan yüce Allah'tır. O, insana özgüven, cesaret ve tevekkül kazandırır. Bu yüzden,
namazı vaktinde ve özenle eda etmek önemlidir. Kur'an ve nurlu anlamıyla sürekli olarak yakınlık sağlamak gerekir.'
İslam İnkılabı Rehberi, düşmanın ülkenin siyasal, kültürel ve ekonomik sektörlerine nüfuz ederek sulta kurmaya
çalıştığını belirtti ve şu değerlendirmede bulundu: ‘Düşmanın hedeflerinden biri gençler arasında nüfuz sağlamaktır.
İran'ın günümüzdeki evlatları ve yarının yöneticileri durumundaki değerli gençlerimiz, düşmanın planları karşısında
bağışıklık kazanmak amacıyla sosyal etkinliklerde coşkun ve aktif bir biçimde etkin rol oynamalıdırlar. Daha iyi bir
yarını elde edebilmek için bireyler bilimsel ilerleme ve iç yapılanmalarına özenle eğilmelidirler. Değerli gençler, bu
ülkenin yarını size aittir ve sizler bu ülkenin yöneticileri olacak ve tarih yazacaksınız. Bu yüzden mevcut fırsatları
değerlendirerek o güne hazırlanmalısınız.'
Ayetullah Hamanei ayrıca İran'lı müslüman çocukları ve gençleri şehidlere özenmeye ve onların yolunu izlemeye
çağırarak şunları dile getirdi: ‘Değerli şehidlerimiz ergenlik çağlarında veya gençlik yıllarında olmalarına rağmen
milli bağımsızlık ve ülke maslahatlarını savunmak amacıyla düşmanların şer eylemlerini savuşturmak için Allah
yoluna baş koydular ve en değerli varlıkları olan canlarını bu yolda feda ettiler. Mukaddes savunma savaşı dönemine
ait ilginç ve tatlı içerikli kitapları okumanız, zihninizi o dönemdeki cesaret ve fedakarlıkların boyutlarıyla
tanıştıracaktır.'
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