Geduld is gepast bij ongemak
Vrijdagpreek van 6 februari 2015
Bismillahi Rahmani Arrahiem,
Onderwerp van vandaag is: Geduld is gepast bij ongemak
Allah swt heeft voor de mensheid het wereldse leven en het hiernamaals gecreëerd. Het wereldse leven is
een fase waarin mensen tegen obstakels en beproevingen aan zullen lopen, een fase die verdriet en pijn
kan brengen. Het leven in het paradijs daarentegen kent geen obstakels of beperkingen.
De boodschapper van Allah vzmh heeft in dit kader het volgende gezegd: “Het wereldse leven is net een
gevangenis voor een gelovige en een paradijs voor een ongelovige”.
De profeet Mohammed vzmh heeft ons ook geleerd dat het leven in het hiernamaals er echt toe doet en
het wereldse leven slechts van tijdelijke duur is. De moeilijkheden, het verdriet en de pijn die een gelovige
heeft moeten doorstaan in het wereldse leven, zal uit Barmhartigheid van Allah swt volledig worden
verwijderd uit zijn of haar geheugen op de dag des oordeels, waardoor het niveau van genieten in het
paradijs optimaal zal zijn. De profeet Mohamed vzmh heeft in lijn hiervan ook gezegd dat een ongelovige
die in het wereldse leven in grote mate is begunstigd door Allah swt, al deze ontvangen gunsten zal
vergeten als hij of zij voor een korte duur in het hellevuur zal verblijven.
Allah swt heeft al Zijn profeten geleerd om geduldig te zijn in het wereldse leven. In de koran is te lezen dat
profeten moeilijke tijden hebben meegemaakt en zij met de steun van Allah swt voldoende geduldig
waren en hun vertrouwen altijd stelden in hun Heer. Zo wordt uit de overleveringen duidelijk dat onze
geliefde profeet Mohamed vzmh zijn ouders op jonge leeftijd heeft verloren, zijn kinderen tijdens zijn leven
heeft verloren, hij een zware tijd met zijn volk heeft gehad tijdens de periode van openbaring, hij veel
geliefden heeft verloren tijdens oorlogen enz. Altijd heeft de profeet zich sterk gehouden en is hij geduldig
gebleven gedurende deze beproevingen.
Allah swt beproeft de mensen zeker niet om ze pijn te doen, maar slechts om ze sterker te maken met het
doel bij de mens nog een grotere weerstand en bewustzijn te ontwikkelen. De kwaliteit van een persoon
zal hierdoor toenemen.
Op basis van deze leerstellingen en overleveringen, leren wij geduld op te brengen bij ongemak en bij
beproevingen en leren wij zorgeloos te leven. Als wij gelovigen ons beseffen dat het wereldse leven slechts
tijdelijk is en dat de terugkeer naar Allah swt onvermijdelijk is, zullen onze zorgen verdwijnen als sneeuw voor
de zon. Wij dienen in dit wereldse leven te zaaien, zodat wij in het leven in het hiernamaals kunnen oogsten
in-sha-Allah.
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.

