عنوان  :فرصت های ماه رمضان
امام جمعه در خطبه اول بعد از توصیه به تقوا پیرامون اهمیت ماه رمضان در
روایات و از دیدگاه سیره اهل بیت به ویژه امام سجاد(ع) در دعای وداع ماه
رمضان و فرصت هایی که این ماه در اختیار ما قرار داده سخن گفتند که این
فرصت ها عبارتند از-1 :فرصت توفیق و تالش و پرورش روح و رشد تعالی
انسان -2فرصت کسب معارف و وجود جلسات متعدد دعا و قران و مناجات
و توصل -3فرصت توجه به قران -4فرصت تقویت حس هم نوع دوستی-6
فرصت رفع کدورت ها و فرصت آشتی با خدا -6فرصت کسب تقوا که ما باید
از این دستاورد ها حفظ و حراست کنیم و با خود شناسی و محاسبه نفس و
تقویت اراده و استمرار روزه و تقویت باور های دینی و ارتباط با قرآن و اهل
بیت در تقویت آنها بکوشیم.
خطبه دوم
امام جمعه در خطبه دوم گفتند با توجه به دیدار مقام معظم رهبری و سخنان
معظم له با نمایندگان مجلس مهمترین وظایف نمایندگان را خدمت خالصانه و
رفع مشکالت مردم و دقت و مراقبت مجلس در پیوستن به معاهدات بین
المللی و پرهیز از خوی اشرافی گری دانستند و حفظ شاخص های انقالبی را

متذکر گردیدند و از نمایندگان خواستند که مظهر عزت ملی و اقتدار نظام
باشند و از تردید و خود کم بینی و یاس و ناامیدی بپرهیزند.
خطیب جمعه سپس به خطبه های عید مقام معظم رهبری اشاره نمودند که
مهمترین توطئه دشمن فشار اقتصادی به ملت ایران است که هر کدام از
مسئوالن و مدیران و نخبگان و گروه های سیاسی و عامه مردم نسبت به
وظایفی که بر عهده دارند باید حساس باشند .مسئوالن در رفع مشکالت مردم
و نخبگان در بصیرت افزایی و گروه های سیاسی در حفظ اتحاد و انسجام و
مردم هم با صرفه جویی و حمایت از مصرف کاالی ایرانی دولت را کمک
نمایند .خطیب جمعه سپس به هفتم تیر و شهادت آیت اله دکتر بهشتی و روز
قوه قضاییه اشاره نمودند و مهم ترین مطالبه مردم را از این قوه استیفای حقوق
عامه و عدالت خواهی و مبارزه با فساد اقتصادی دانستند .ایشان سپس به
ترور نا فرجام مقام معظم رهبری اشاره نمودند و گفتند خداوند توطئه دشمن
را ناکام گذاشت تا مردم و نظام اسالمی بتوانند از این نعمت بی بدیل بهره
ببرند.
امام جمعه سپس به درخشش مقتدرانه تیم فوتبال ایران مقابل اسپانیا اشاره
کردند و گفتند این درس جدیدی به جوانان ما آموخت که ایران اسالمی با
اتحاد به نفس می تواند به غول های فوتبال دنیا هم تنه بزند.

