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 Sadr Majlis Ansarullah, Netherland

Mijn Lieve Broeders

Assalamo Alaikum

Ik hoop en bid dat u in goede gezondheid verkeert.

Moge Allah je inspanningen zegenen, Ameen.

Wasalam,

Sadr Majlis Ansarullah, 
Nederland

Mirza Fakhar Ahmad

Bezoek onze website regelmatig voor actuele informatie over onze activiteiten: www.ansarullah.nl

Calling all Ansarullah Brothers

        Ik bid dat u volledig hebt kunnen deelnemen aan en kunt 

participeren aan de zegeningen van de Ramadan, en volledig hebt 

kunnen proteren van deze gezegende maand. 

 Nu deze maand ten einde loopt, hoop ik dat de zegeningen die 

we tot de volgende keer hebben verzameld.  Ik wens u en uw 

dierbaren een geweldige Eid ubarakM

          

Would you like to contribute to Ansarullah Magazine?

We Welcome all Ansarullah brothers to send in their 
articles, poems, and suggestions to Shoba Ishat in Urdu,
English and Dutch.
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 opnieuw gezegend zijn met de maand 
Ramadan. Het gaat er echter niet 
s impelweg om,  om de  maand 
Ramadan te doorlopen, noch vervult 
simpelweg het eten bij het sluiten van 
het vasten en bij het openen van het 
vasten het doel van het vasten. In 

is, maar juist om het hart te vullen met 
de vrees voor God. Het is wanneer de 
ziel van de smekeling als water naar 
de drempel van het Goddelijke 
stroomt en men de kracht zoekt om 
zijn zwakheden te bestrijden. Het gaat 
erom uzelf in een vorm van overlijden 
te brengen. Dan zal men zien dat de 
deur van acceptatie wordt geopend 
voor de smekeling.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat we in 
deze dagen vooral moeten bidden 
‘Leid ons op het rechte pad’ zodat we 
ware dienaren van God kunnen 
worden en Zijn schepping waarlijk 
dienen, in plaats van te worden zoals 
die extremisten die anderen schade 
berokkenen in de naam van God en 
Zijn Boodschapper (vzmh). Zijne 
Heiligheid (aba) bad dat God ons 
moge redden van het kwaad van zulke 
mensen.
Zijne Heiligheid (aba) ging door met 
het citeren van de Beloofde Messias 
(as) die zei dat men niet ontmoedigd 
moet raken als ze het gevoel hebben 
dat hun gebed nie t precies is 
bean twoo rd  zoa ls  ze  hadden 
gewenst. God hoort onze gebeden, 
maar Hij is niet gebonden aan ons 
verlangen en hoeft onze gebeden niet 
precies te vervul len zoals  wi j 
verlangen, want Hij weet het best. Het 

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde 
een citaat van de Beloofde Messias 
(as) waarin hij verklaarde dat gebed 
niet louter het uitspreken van woorden 

plaats daarvan heeft de 
Almachtige God gezegd 
dat we vroomheid moeten 
bereiken.
Zijne Heiligheid (aba) zei 
dat God ook zegt dat Hij 
d e  g e b e d e n  v a n  d e 
smekel ing  hoor t .  A ls 
iemand echter wil dat God 
naar hen luistert, dan 
moeten w i j  ook God 
g e h o o r z a m e n  e n 
h a n d e l e n  n a a r  Z i j n 
geboden.

kan worden vergeleken 
met een kind dat zijn 
moeder om iets vraagt 
  dat schadelijk voor hem 
is. Het lijdt geen twijfel 
dat de moeder van haar 
kind houdt, maar als het 
schadelijk is, zou ze het 
kind nooit geven wat hij 
heeft gevraagd. De 
 l o s o  e  v a n  h e t 
aanvaarden van gebed 
is vergelijkbaar. God 
weet wat het beste is.

Ahmadi’s door hun geloof met 
ontberingen worden geconfronteerd. 
Zijne Heiligheid (aba) zei dat als u voor 
anderen bidt, uw eigen gebeden 
geaccepteerd kunnen worden.

Voorwaarde voor de 
acceptatie van gebeden

‘Ramadan – Het begrijpen van de filosofie
 van het aanvaarden van gebeden’

OPMERKING: Deze samenvatting is 
niet de complete vertegenwoordiging 
van de oorspronkelijke tekst en dient 
slechts als een herinnering.

2:185  Voor een zeker aantal dagen 
(zult gij vasten) maar wie onder u 
ziek is, of op reis, vaste een aantal 
andere dagen – er is een losprijs 
voor degenen, die niet kunnen 
vasten – het voeden van een arme. 

Na het reciteren van Tashahhud, 
Ta ’awwudh en Surah  al -
Fa t ih ah ,  k ond igde  Z i j ne 

Heiligheid, reciteerde Zijne Heiligheid 
(aba) de volgende verzen van de 
Heilige Koran:

2:184  O, gij gelovigen, het vasten 
is u voorgeschreven, zoals het 
degenen die vóór u waren was 
voorgeschreven, opdat gij vroom 
zult zijn.

Maar hij, die vrijwillig 
goed doet, het zal 
beter voor hem zijn. 
Het vasten is goed 
voor u, indien gij het 
beseft.

Zijne Heiligheid (aba) 
zei toen dat we door 
de   genade  van Allah


