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Sevgili Müslüman erkek ve kız kardeşlerim,

Papalık Dinler Arası Diyalog Konseyi olarak, ilahi lütuflar ve manevi ilerleme
açısından zengin olan bu ay boyunca, size kardeşçe dileklerimizi sunmaktan
dolayı mutluyuz. Oruç, dua, sadaka ve diğer özverili uygulamalar bizi
Yaratıcımız Tanrı’ya ve birlikte yaşadığımız ve çalıştığımız herkese yakınlaştırır.
Bu, kardeşlik yolundaki yolculuğumuza birlikte devam etmemize yardımcı olur.

Acı, ıstırap ve keder dolu bu uzun aylar boyunca, özellikle karantina
dönemlerinde ilahi yardıma ihtiyaç duyduk ama aynı zamanda kardeşçe
dayanışmayı gösteren hareket ve ifadelere de ihtiyaç duyduk: telefonla aranmak,
destek ve moral mesajı, dua, ilaç veya yiyecek satın almamız için yardım,
tavsiye verecek bir dost, kısacası ihtiyacımız olduğunda her zaman yanımızda
birinin olacağını bilmenin güvencesi. 

Özellikle içinde yaşadığımız salgın döneminde, merhamet, bağışlama, Tanrı'nın
takdiri ve diğer manevi ve maddi armağanlar gibi birçok ilahi yardıma
ihtiyacımız bulunmakta. Buna rağmen bu zamanlarda en çok ihtiyacımız olan
şey ise umut etmek. İşte bu nedenle şu anda sizinle bu erdemle ilgili bazı
düşüncelerimizi paylaşmayı düşünüyoruz.

Bildiğimiz gibi, umut içinde iyimserlik barındırsa da iyimserliğin ötesine geçer.
İyimserlik insani bir tutum iken, umut temelini dinde bulur bulur: Tanrı bizi
seviyor ve İlahi takdiri aracılığıyla bizimle ilgileniyor. Bunu her zaman
anlaşılabilir olmayan gizemli bir şekilde yapıyor. Biz ise çocuklar gibi,
anne-babalarımızın sevgisinden eminiz ama henüz bu sevginin önemini tam
kavrayamıyoruz.

Umut etmek, her ne kadar nedenini anlamamız veya bir çıkış yolu bulmamız zor
veya imkânsız görünse de, tüm sorunlarımızın ve sınavlarımızın bir anlamı,
değeri ve amacı olduğuna olan inancımızdan kaynaklanmaktadır.

Umut etmek, aynı zamanda, her insanın kalbinde mevcut olan iyiliğin kesinliğini
de beraberinde taşır. Çoğunlukla zorluk ve çaresizlik yaşanan zamanlarda, hiç
beklemediğimiz kişilerden umut sayesinde yardım gelebilir.

Böylece insanların kardeşliğinin, farklı şekillerde de olsa, hepimiz için, özellikle
de muhtaç olanlar için, nasıl bir umut kaynağı olduğunu görürüz.

Yaratıcımız Tanrı’ya ama aynı zamanda, gerek doğal afetler gerekse savaş ve
çatışmalar gibi insan yapımı afetler sırasında, hızlı tepki veren ve dayanışma
içinde olan bizim gibi inançlı, iyi niyetli, dini eğilimi olsun olmasın erkek ve
kadınlara şükürler olsun. Tüm bu insanlar, yardımseverlikleriyle, bize,
müminlere, kardeşlik ruhunun evrensel olduğunu ve tüm etnik, dini, sosyal ve
ekonomik sınırları aştığını hatırlatıyor. Bu duyguyla Allah’ı örnek alırız, O ki
yarattığı insanlığa, diğer canlılara ve tüm evrene hayırseverlikle bakar.



Bu nedenle, Papa Francis’in de dediği gibi gezegenimiz, “ortak yuvamız ” ile
ilgili artan endişe ve ilgi, başka bir umut işaretidir. 

Tabii ki umudun da düşmanları olduğunun farkındayız: Tanrı’nın sevgisine ve
ilgisine güvenmemek, kardeşlerimize olan güvenimizi kaybetmek, karamsarlık,
umutsuzluk ve onun muadili temelsiz varsayım, olumsuz deneyimlere dayalı
haksız genellemeler ve bunun gibi birçoğu. Tanrı’ya duyulan umudu ve
kardeşlerimize duyduğumuz güveni güçlendirmek için bu zararlı düşünceler,
tavırlar ve tepkilerle etkili bir şekilde mücadele edilmelidir. 

Papa Francis, yakın tarihli Papalık genelgesi “Fratelli Tutti”'de sık sık umuttan
bahsederek, bize şöyle diyor: “ Umuda davet ediyorum: bu, içinde yaşadığı
somut koşullar ve tarihsel koşullanmalardan bağımsız olarak insan varlığının
derinliklerinde kök salan gerçeklikten söz eden bir umuttur. Bize susuzluktan,
nefes almaktan, doygunluk hasretinden, kendini gerçekleştirmiş bir yaşamdan;
yüce ve yüreği dolduran, ruhu, gerçek, iyilik, güzellik ve doğruluk ve sevgi gibi
yüce şeylere yükselten büyük işler başarma arzusundan söz eden bir umut (…)
Umut cesurdur; daha güzel ve onurlu büyük ideallere açılmak için, ufku daraltan
küçük güvence ve telafilerin, kişisel rahatlığın ötesine bakmayı bilir’.
(bkz.Gudium et Spes, 1). Umut içinde yola koyulalım.” (n.55).

Biz, Müslümanlar ve Hristiyanlar, özellikle sıkıntı ve zorluk içinde yaşayanlar
için, şu anki ve gelecekteki yaşamlarımız için, umut taşımalı ve bu umudun
tanığı, kurucusu ve onarıcısı olarak davranmalıyız.

Manevi kardeşliğimizin bir işareti olarak, dualarımızdan sizi temin ederiz ve
verimli bir Ramazan ayı ve mutlu ‘Id al-Fitr dileriz.
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