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Goede generaties grootbrengen
ُۚ َ ً ُ ْ َ
ُۚ
ط ِيبَةً اِنَّكَ س َٖمي ُع
ب هَبْ ٖلي ِمنْ ل ُدنكَ ذ ِريَّة
ِ ﴿ هُنَا ِلكَ َدعَا زَ ك َِريَّا َربَّهُ قَا َل َر
﴾ ِعاء
ََٓ ال ُّد
َ
:َّللا ﷺ قَا َل
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Beste broeders, zusters!
Ons heilige geloof Islam, waaraan we toebehoren
heeft vijf basisprincipes die beschermd dienen te
worden. Deze basisprincipes zijn; geloof, leven,
generatie, verstand en bezitting. Van deze
basisprincipes is de bescherming van de generatie, oftewel beschermen van onze kinderen, een zeer
belangrijke kwestie, vooral in deze tijd. Natuurlijk
doen ouders die mentaal gezond zijn en geen
psychische problemen hebben, hun best om hun
kinderen te beschermen en te bewaken. Het feit dat
niet alleen mensen maar ook dieren hun nageslacht
met mededogen en genade behandelen is een
belangrijk gevoel dat is geschonken door de
Barmhartige Allah (swt). Op deze manier zetten
levende wezens hun nageslacht voort en behoudt de
aarde haar vitaliteit. In de Koran lezen we: ‘Bezit en
kinderen vormen de pracht en de praal van het
wereldse leven.’1 De aanwezigheid van onze
kinderen, hun gezondheid en welzijn is een bron
van vreugde voor de ouders.
Beste gelovigen!
Onze Rab zegt: ‘Weet dan dat jullie vergankelijke
bezittingen en jullie kinderen niet meer dan een
beproeving zijn en dat zich bij Allah een
geweldige beloning bevindt.’2 Onze kinderen zijn
een van de eindeloze zegeningen die Allah aan ons
heeft geschonken, zij zijn tevens een grote
beproeving voor ons. Het is noodzakelijk dat we een
verlangen hebben om ze op de meest correcte
manier op te voeden. Hoezeer we ons ook
bekommeren om het materiele comfort en het
fysieke welzijn van onze kinderen, we dienen ons
ook zorgen te maken over hun geestelijk en
spiritueel welzijn. Hoe graag we ook willen dat ze
succesvol zijn in het wereldse leven, dienen we ook
ons best te doen om Allah’s Tevredenheid te
krijgen. Alleen focus op werelds comfort is niet
genoeg om gelukkig te zijn. Het is onmogelijk om
spirituele vrede te bereiken zonder spirituele
volwassenheid te bereiken.
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Beste aanwezigen!
Zelfs de profeten die als gidsen naar de mensen
werden gestuurd, waren bezorgd over het geluk en
welzijn van hun generatie. Een voorbeeld daarvan is
de wens van Zakarriya (vzmh), in de Koran lezen
we: ‘Mijn Rab, schenk mij van Uw Zijde een rein
nageslacht; U bent Degene Die de gebeden
verhoort.’3 Met een rein nageslacht wordt bedoeld
een nageslacht dat naar de Tevredenheid van Allah
(swt) streeft en uitgerust is met goede zeden. Het is
één van de belangrijkste plichten van ouders om
zich in te spannen om dit voor elkaar te krijgen. Hij
werd gezonden als het beste voorbeeld voor de
mensheid. Mohammed Mustafa (vzmh) zei: ‘Geen
ouder heeft zijn kind een waardevoller geschenk
gegeven dan een goede opvoeding.’4
Beste moslims!
Onze prioriteit met betrekking tot onze generatie,
dat wil zeggen onze toekomst, zou moeten zijn om
hen op te voeden met de bewustwording dat zij de
dienaren van Allah zijn, de ummah van de profeet
zijn en een goed persoon voor zijn familie en
samenleving zijn. We moeten ernaar streven dat
onze nakomelingen goede moslims en morele
individuen zijn, net zoals we ons zorgen maken over
een goed diploma en goede carrière. Om een
generatie op te bouwen die de last van de
samenleving op zich neemt, en niet laten behoren
tot een last voor de samenleving. We dienen onze
kinderen de religie goed te onderwijzen, een goed
voorbeeld te geven op het gebied van moraliteit en
het bewustzijn te vergroten over sociale kwesties.
We dienen hen aan te moedigen om deel te nemen
aan activiteiten van onze organisatie zoals
cursussen, jeugdactiviteiten en religieuze
bijeenkomsten. Moge Allah ons tot Zijn dienaren
laten behoren die ernaar streven dat onze kinderen
goede moslims en goede mensen worden. Amin!
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