« هر کاری را برای رضای خدا انجام دهید »
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إن شاءاهلل به اذن خدا امروز در جهت رضای خداوندِ کریم عازم سفری به اروپا هستیم .إن شاءاهلل
که برکت و خیر جاری خواهد شد ،زیرا سفر سنت پیامبران است و إن شاء اهلل با پیروی از سنت
آنان و به برکت و الهام از آنان ،دلیلی برای هدایت آنها باشیم .إن شاءاهلل هدایتی برای ما و دیگران
باشد.
ما با بندگان صالح خدا ارتباط برقرار میکنیم و با آنها مالقات میکنیم .به ارمغان آوردن شادی و
آرامش برای آنان ،برای ما کافی است .براساس سنت پیامبر اکرم (ص) ،اگر مؤمنی برای رضای خدا،
مؤمن دیگری را زیارت کند ،برای او ثواب نوشته و به ازای هر قدمی که انجام میدهد ،گناهی از او
بخشیده می شود ،بنابراین درجه و رتبه او باال خواهد رفت .همین برای ما بس و برای آنها کافی
است الحمدهلل.
بنابراین ،قطعالً کاری که در جهت رضایت خداوند انجام شود ،برای دنیا نخواهد بود و هر جا که
اقدام شود ،در جهت رضای خداوندِ منّان خواهد بود .نکته مهم این است که خداوندِ سبحان از ما
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راضی و خشنود باشد .خداوندِ متعال میفرمایند «:اینها در راه من هستند و دستورات مرا پخش
میکنند ،من از آنها راضی هستم».
بنابراین ،امیدواریم هر کاری که انجام میدهیم صرفاً برای رضای خداوند باشد .سعی میکنیم تا
جایی که میتوانیم تقلید کنیم .إن شاءاهلل مقبول و پر برکت باشد .خداوند از کسانی که به اینجا
آمده اند راضی باشد .إن شاء اهلل اجر بزرگی نصیبشان شود.
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