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Er is een hadith waarin Allah zegt dat er tussen Hem en de
mens geen sluier bestaat, maar dat er tussen de mens en Hem
zeventigduizend sluiers liggen. Dit betekent dat Allah zelf
dichter bij ons staat dan onze halsslagader. Maar wij creëren
door onze eigen daden afstand tussen Hem. Elke daad van
ons die ingaat tegen de richtlijnen die Allah ta‘ala in de
heilige koran heeft voorgeschreven, werpt een sluier op tussen
Hem en ons. Allah is zeer barmhartig en genadevol jegens
Zijn dienaren en schenkt hen vergiffenis voor hun zonden
wanneer zij berouw tonen. Maar hun berouw moet wel
oprecht zijn. We moeten werkelijk spijt hebben van onze
daden en berouw hebben voor de zonden die we hebben
begaan en ze niet herhalen.
Tot Zijn ontelbare gunsten behoren de openbaring van de
heilige koran en de gezegende maand Ramadan waarin de
openbaring ervan begon. In deze maand neemt Zijn
barmhartigheid en vergevingsgezindheid toe en vergeeft Hij
ruimhartig onze fouten en zwakheden. De heilige koran leidt
ons in al onze zaken en toont de wijze waarop wij ons leven
moeten vormgeven. Dat de heilige koran een ‘criterium’
wordt genoemd, wijst erop dat het leringen bevat die de
waarheid van de leugen onderscheiden.
Ik bid dat we tijdens deze Ramadan in staat zullen zijn om
alle sluiers tussen ons en onze Schepper te verwijderen door
de leiding te volgen die de heilige koran ons geeft en dat wij
door onze smeekbeden en godsdienstrituelen dichter bij Allah
komen. Moge Hij ons gezondheid en kracht schenken om al
onze godsdienstrituelen uit te voeren en moge Allah ta‘ala die
van ons aanvaarden.

Aamien thoemma aamien.

                                      Prof. dr. Abdul Karim Saeed
                                     Ameer and President

                            Worldwide Lahore Ahmadiyya Movement

 
In de naam van Allah, de Weldadige,
de Barmhartige

 

De maand Ramadan is die waarin de koran
werd geopenbaard, een leidraad voor de
mensen en duidelijke bewijzen van de leiding
en het criterium. (Al-Baqarah 2:185)
Beste zusters en broeders,
As-salaamoe ‘alaikoem wa raḥmatoellaahi
wa barakaatoeh.
Laten wij allen Allah danken dat Hij ons
weer een maand Ramadan heeft geschonken
en de gelegenheid om ons met Hem te
verbinden en dichter bij Hem te komen.
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