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Woord van de uitgever

Dit boekje is een gedeeltelijke vertaling van het
oorspronkelijk in het Oerdoe geschreven boek
Kisjtß-i-No—eƒ. Deze vertaling is gebaseerd op de
Engelse uitgave van onze zusterorganisatie The
Muslim Literary Trust Trinidad en Tobago.

De lezer dient er rekening mee te houden dat Kisjtß-
i-No—eƒ in het begin van de 20ste eeuw geschreven
is. In die tijd bestond er van christelijke- en hindoe-
kant een belasterende evangelisatiecampagne tegen
de moslims, waarin de Korån en de profeet
 Mohammed opzettelijk besmeurd werd.  Daarnaast
waren de andere islamitische geestelijke leiders
zelf niet in staat hierop weerwoord te geven. 
De dringende omstandigheden van toen eiste dat
de massa erop gewezen moest worden dat de 
God waarin men diende te geloven een levende
God is, Die ook nu nog gebeden verhoort van Zijn
rechtschapen dienaren en hen op uiteenlopende
manie ren bescherming biedt. Dit zal Hij voor
 eeuwig blijven doen. 
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Mirza Ghulam Ahmad spoorde de mensen dan ook

in ferme taal aan om vroomheid te betrachten en

zich goede zeden en moraal eigen te maken en op

deze wijze nabijheid tot  Allåh te verkrijgen. Met

een kort en bondige bespreking van een aantal

kernzaken reikte hij de essentiële kennis aan om

dit doel te kunnen bereiken. 

Aan het eind van het boekje zijn een aantal extra

verklaringen van de auteur opgenomen. De bedoe-

ling hiervan is om uitspraken te verduidelijken,

zodat er in weerwil van de anti-propaganda geen

belemmeringen meer bestaan voor bepaalde

 weliswaar vooringenomen, maar Godvrezende

mensen om kennis te nemen van de materie.

Wij zijn dank verschuldigd aan de heren Reza

Ghafoerkhan en ing. Hans Drost B.Ed die zich op

bijzondere wijze dienstig hebben gemaakt aan de

totstandkoming van deze uitgave.

Mr. A.S. Hoeseni

Publicatiecommissaris

ARK VAN NOACH
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Voorwoord

In het jaar 1902 trof de Britse overheid in Hindu-
stan (India) op zeer grote schaal maatregelen om
de bewoners van de provincie Punjab te vaccine-
ren tegen een heersende pestepidemie. Het was
onder deze omstandigheden dat ƒa˙rat Mirza
©åƒib een boek schreef met de titel Kisjtß-i-No—eƒ,
dat uitgegeven werd op 5 oktober 1902. Analoog
aan het schema van de overheid voor het verschaf-
fen van een aardse vaccinatie, presenteerde ƒa˙rat
Mirza ©åƒib in dit boek aan de mensen een, als het
ware, hemelse vaccinatie. De volgende versregels
werden zeer prominent op het titelblad gedrukt:

“Deze plaag heeft het hart van de wereld in
stukken gereten,
Dit is niet louter een plaag, maar in werke-
lijkheid een grote opschudding.

Kom spoedig hier om bescherming te zoeken
in ons schip,
Want dit schip heeft de bijstand van de
 Wetende God.”
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Al dadelijk bij het begin betuigt ƒa˙rat Mirza
©åƒib zijn erkentelijkheid voor de maatregelen die
de Britse regering had genomen om de massa
tegen de plaag te vaccineren. Hij stelt echter:

“Met groot respect voor de barmhartige over-
heid, wil ik graag zeggen dat indien er geen
hemelse preventie voor mijzelf was, ik de
eerste persoon zou zijn om mij te laten vac-
cineren. (…) Het is de wil van Allåh die mij
ertoe geleid heeft persoonlijk ervan af te zien
om mezelf te laten vaccineren, en het is de
wil van Allåh die mij er nu toe leidt te ver-
klaren, dat iedereen die bescherming heeft
gezocht binnen de vier muren van mijn huis
ook geen vaccinatie nodig heeft.”

Na deze verklaringen presenteert ƒa˙rat Mirza
©åƒib zijn leer “om antwoord te geven op de vra-
gen van degenen die hierover graag iets willen
weten en die, indien strikt nageleefd, een persoon
zal redden van het onheil van de pest”. Hij begint
met te zeggen:

“Laat het duidelijk zijn dat het afleggen van
de eed en een louter lippenbelijdenis nutte-
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loos is, indien het niet vergezeld gaat met
overtuiging in het hart en het toepassen ervan
door goede daden. (…) Laat men ook begrij-
pen dat wanneer Allåh zegt dat Hij veiligheid
schenkt aan degenen die toevlucht hebben
gezocht in mijn huis, Hij die mensen bedoelt
die mij volkomen gehoorzamen en degenen
die mijn geestelijk huis zijn binnengetreden.
Allåh verwijst niet naar die mensen die toe-
vlucht hebben gezocht in mijn wereldlijk
huis dat uit stukken hout en stenen bestaat.”

Ïa˙ratMirza ©åƒib presenteert vervolgens de zui-
vere leer van de Heilige Korån en de soenna om
de kernpunten ervan aan de lezer over te brengen.
Hij behandelt de Eenheid van God en menselijke
kennis en het concept van God, en de kennis van
en volkomen gehoorzaamheid aan de Profeet Mo-
hammed (vrede en zegeningen van Allåh zij met
hem). Deze verhandeling is feitelijk een distillaat
dat als het ware in boekvorm gegoten is. Het is
vrijwel onmogelijk om het hier samen te vatten, of
om recht te doen aan de kracht en schoonheid van
deze uiteenzetting. De lezer zij verwezen naar het
oorspronkelijke boek. Ïa˙rat Mirza ©åƒib heeft
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ARK VAN NOACH
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ook de leden van zijn Djamå’at [Beweging] sterk
aangespoord om vroomheid na te streven en zich
goede zeden eigen te maken. De passages waarin
hij de Grootheid van Allåh beschrijft en zijn dis-
cipelen aanspoort Zijn nabijheid te zoeken, kennen
hun weerga niet in sublimiteit. Amen.

15 oktober 1902

AII-Publicaties



Leerstellingen

De leerstellingen op juiste wijze in acht nemen

Laat het absoluut duidelijk zijn, dat louter een
mondelinge eed geen waarde heeft indien die niet
ondersteund wordt door een onvervalste en ferme
vastberadenheid om die op alle mogelijke wijzen
na te leven. Vandaar dat degene die volledig vol-
gens mijn leer leeft, mijn huis binnentreedt,
waarvan Allåh, de Allerhoogste, heeft beloofd: Ik
Zelf zal iedereen die in dit huis zijn beschermen.
Men moet hier echter niet uit opmaken, dat deze
Goddelijke bescherming zich alleen tot diegenen
uitstrekt, die wonen binnen de begrenzing van
mijn huis van leem en steen. De eed omvat ook
 degenen die mijn leer volledig volgen en van wie
men daarom inderdaad kan zeggen dat zij de
 bewoners van mijn geestelijk huis zijn.

Om mijn leer op de juiste wijze in acht te nemen,
is het van essentieel belang, dat men overtuigd
moet geloven dat er een Almachtig, Allesonder-
houdend Opperste Wezen bestaat – de Schepper
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van alles, Onveranderlijk, Eeuwig en Oneindig.
Hij verwekt niet, noch was Hij verwekt. Hij is
 Heilig, zodat er voor Hem geen noodzaak of reden
bestaat om aan het kruis te hangen, noch op
 enigerlei wijze te lijden, noch aan de dood onder-
worpen te worden. Hij is van dien aard, dat hoewel
Hij ver verwijderd is, Hij toch zeer dichtbij is; en
zeer nabij zijnde, is Hij toch zeer ver weg. Hoewel
Hij Eén en absoluut uniek is, zijn Zijn manifesta-
ties verschillend en veelsoortig. Wanneer er bij de
mens een transformatie plaatsvindt, wordt Hij voor
de veranderende mens een nieuwe God, Die met
hem omgaat op basis van een nieuwe manifestatie.
In feite aanschouwt de mens een verandering bij
Allåh die in verhouding staat tot de verandering
bij zichzelf. Niet dat er enige verandering plaats-
vindt bij Allåh, Die Eeuwig, Onveranderlijk en
hoogst volmaakt in Zichzelf is, maar met elke ver-
andering ten goede bij de mens, toont ook Allåh
Zich met een hogere en meer krachtige manifesta-
tie. Alleen wanneer de mens een buitengewone
verandering bij zichzelf toont, laat Hij een buiten-
gewone manifestatie van Zijn macht en glorie zien.
Dit is de basis en essentie van de wonderen en
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 mirakels die men bij alle dienaren van Allåh heeft
aanschouwd. Een geloof in deze God met deze
krachten is de meest essentiële voorwaarde van
onze Beweging. Prent dit geloof in jullie harten en
geef er de eerste en hoogste prioriteit aan om alles
uit te voeren wat ervoor vereist is, boven alle eigen
belangen, boven alle gemakken en verbondenhe-
den. Toon standvastige loyaliteit op Zijn weg door
middel van daden in de praktijk van jullie dage-
lijks leven en met onverschrokken moed.

Andere mensen op deze wereld hechten meer
waarde aan materiële middelen en de steun die zij
hopen te krijgen van hun vrienden en relaties, dan
aan Hem. Maar jullie moeten Hem op de eerste
plaats zetten, zodat jullie in de hemel gerekend
zullen worden tot Zijn mensen.

Het tonen van tekenen van gratie is de eeuwige
handelwijze van Allåh. Maar jullie kunnen alleen
dan deelhebben aan deze zegening, wanneer er
geen verschil en geen afstand meer overblijft tussen
Hem en jullie; wanneer al jullie wensen, hoop en
verlangens samensmelten in Zijn wil en jullie je te
allen tijde, in succes of falen, in hoop of teleurstel-

De leerstellingen op juiste wijze in acht nemen
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ling, nederig aan Zijn deur ter aarde werpen, zodat
Hij met jullie zal doen wat Hij verkiest.

Als jullie zo handelen, dan zal in jullie die God
verschijnen, Die voor lange tijd Zijn gezicht voor
de wereld verborgen heeft gehouden. Wie is er dan
onder jullie die volgens deze leer zal handelen,
waarbij hij alleen streeft naar Zijn genoegen, zon-
der het minste gevoel van misnoegen over de wijze
waarop Zijn wil werkt?

Jullie moeten zelfs in wanhoop je beste beentje
voorzetten, want hierin schuilt het geheim van jul-
lie succes. En jullie moeten er tot de uiterste grens
van jullie kunnen naar streven de gedachte van
Zijn uniekheid en eenheid over de hele wereld te
verspreiden.

Gouden eigenschappen

Wees vriendelijk en genadig jegens de mensen,
want allen zijn Zijn schepselen. Onderdruk hen
niet met jullie tong of handen of op enig andere
wijze. Werk altijd ten goede van de mensheid.
Laat nooit op onbehoorlijke wijze jullie trots over
anderen gelden, zelfs niet over degenen die onder
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jullie zijn geplaatst. Gebruik nooit beledigende taal
tegen wie dan ook, zelfs als hij jullie heeft bele-
digd. Wees nederig in geest, vriendelijk en zacht,
en vergevend, mededogend tegenover iedereen en
wens het goede voor hen, zodat jullie geaccepteerd
zullen worden.

Er zijn vele mensen die pretenderen vriendelijk,
zacht en vergevend te zijn, maar van binnen zijn
ze wolven. Er zijn vele mensen die rein lijken,
maar in hun harten zijn ze serpenten. Jullie kunnen
alleen dan in de tegenwoordigheid van de Heer
toegelaten worden, wanneer jullie rein zijn, zowel
van buiten als van binnen.

Wanneer je groot bent, wees genadig en heb geen
minachting voor degenen die klein zijn. Wanneer
je wijs en goed onderwezen bent, dien de onwe-
tenden met woorden van wijsheid. Verlang er
nooit naar hun onwetendheid te schande te maken
door te proberen te pronken met jouw eigen ge-
leerdheid. Wanneer je rijk bent, moet je de armen
dienen in plaats van hen te behandelen met ego -
ïstische en minachtende hoogmoed.

Wees op je hoede voor de paden van vernietiging.

Gouden eigenschappen
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Vrees de Heer, wees rechtschapen en aanbid niet
de schepping van Allåh. Wend je geheel en alleen
tot Hem, zodat jullie je interesse in deze wereld
verliezen. Word helemaal de Zijne en leef geheel
en al voor Zijn genoegen, voor Zijn zoete wil, en
haat alles wat onrein en zondig is, want inderdaad
is Hij de Heilige. Elke ochtend moet ervan getui-
gen dat jullie de nacht in rechtschapenheid hebben
doorgebracht en elke avond moet ervan getuigen,
dat jullie de dag hebben doorgebracht met vrees
voor Allåh in jullie harten.

Vrees niet de vervloekingen waarmee de wereld
jullie wil overstelpen, want deze lossen als rook
op in de lucht en kunnen de dag niet in de nacht
veranderen. Waar jullie bang voor moeten zijn, is
de vervloeking die van Allåh komt en die in beide
werelden degenen totaal vernietigt over wie het
komt.

Jullie kunnen jezelf niet redden door middel van
huichelarij en voorwendsels, omdat de blik van de
God Die jullie Heer is, door kan dringen in het al-
lerdiepste van jullie wezen. Hoe kunnen jullie dan
de hoop koesteren Hem te bedriegen? Hervorm

ARK VAN NOACH

6

AII-PublicatiesVrees niet de vervloekingen waarmee de wereldAII-PublicatiesVrees niet de vervloekingen waarmee de wereld



daarom jezelf en reinig en verschoon jezelf en
wees vastberaden en standvastig zonder iets van
viezigheid ergens in jullie wezen, want als er
zoiets aanwezig is, dan zal het jullie licht wegne-
men. En indien er ergens in jullie hart trots, ledige
voorwendsels, huichelarij, liefde voor jezelf of lui-
heid aanwezig is, zullen jullie niets bereiken wat
aanvaardbaar is in de ogen van de Heer.

Pas ervoor op dat jullie op grond van een paar
zaken die jullie denken te hebben bereikt, niet ten
prooi vallen aan het waanidee, dat jullie alles vol-
bracht hebben wat gedaan moet worden, want
Allåh verlangt dat jullie hele leven, jullie hele
wezen, een diepe en grondige transformatie moet
ondergaan. Inderdaad eist Hij van jullie dat jullie
een dood accepteren, na welke Hij jullie een ander
leven geeft. Los direct al jullie meningsverschillen
op en sticht vrede onder jullie zelf. Vergeef de
overtredingen van jullie broeders, want slecht is
inderdaad degene die niet bereid is vrede met zijn
broeder te stichten. Hij zal afgesneden worden,
omdat hij ontwrichting probeert te veroorzaken.
Geef ijdelheden en zelfzuchtigheid op, alsook alle
onderlinge wrok en wrevel.

Gouden eigenschappen
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Hoewel jullie vanuit jullie oogpunt eerlijk zijn en
gelijk hebben, wees nederig in jullie manier van
optreden alsof jullie ongelijk hebben, zodat jullie
zelf vergevend zullen worden behandeld. Laat
alles na wat jullie ijdelheden aanwakkert, want de
deur tot welke binnenkomst jullie zijn uitgenodigd
is er niet een die een dik persoon toelaat.

Hoe ongelukkig is de mens die verzuimt in zaken
te geloven die voortkomen uit de mond van Allåh
en die ik aan jullie verteld heb. Als jullie überhaupt
wensen dat Allåh in de hemel tevreden is over jul-
lie, haast je dan om eenheid onder jullie tot stand
te brengen, alsof jullie broeders zijn die van één
en dezelfde moeder zijn geboren. Alleen degene
die het meest de overtredingen van zijn broeder
vergeeft, is de meest geëerde onder jullie. En on-
gelukkig is degene die koppig blijft en niet
vergeeft. Hij maakt geen deel van mij uit en hij
deelt in niets met mij. Blijf grote vrees koesteren
voor de vloek van Allåh, want Hij is heilig, intens
waakzaam en enig in Zijn heiligheid. Een slecht-
doener kan geen nabijheid tot Hem verkrijgen.
Niemand die trots is kan Zijn nabijheid winnen,
noch kunnen de onderdrukker en de onrechtvaar-
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dige dat; noch iemand die oneerlijk is, noch ie-
mand die niet jaloers is op Zijn naam.

Zij die wereldse voordelen najagen net als honden of
mieren of aasgieren die zich blindelings op kadavers
storten, zij die slechts de luxe en gemakken van het
leven proberen te bereiken, kunnen geen nabijheid tot
Hem winnen. Elk onzuiver oog blijft ver van Hem ver-
wijderd. Elk onrein hart blijft zich van Hem onbewust.
Wie omwille van Hem in vuur leeft, zal van de vlam-
men gered worden. Hij die omwille van Hem weent,
zal gelukkig gemaakt worden, vol gelach en gejubel,
en Hij die wegrent van deze wereld omwille van Hem,
zal Hem vinden. Word, met de diepste oprechtheid van
het hart, met standvastige kracht en ijver, vrienden van
Allåh, zodat ook Hij jullie vriend zal worden. Toon
genade jegens jullie ondergeschikten, wees vriendelijk
jegens jullie echtgenoten en jegens jullie broeders die
arm zijn, zodat ook jullie in de hemel met genade ont-
vangen mogen worden. Wees eerlijk en oprecht
tegenover Hem, zodat ook Hij van jullie wordt.

Deze wereld is een plek met duizenden kwaden,
moeilijkheden en beproevingen. Houd met een
 geheel oprecht en standvastig hart vast aan Allåh,

Gouden eigenschappen
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zodat hij deze kwaden, moeilijkheden en beproe-
vingen van jullie weg mag houden.

Er is geen kwaad noch leed dat op aarde ontstaat
zonder een gebod uit de Hemel dat daartoe leidt,
en er wordt geen leed weggenomen zonder dat er
genade uit de Hemel neerdaalt. Vandaar dat er
voor jullie hierin wijsheid schuilt, dat jullie je ste-
vig vasthouden aan de wortel en niet aan de
takken.

Het is voor jullie niet verboden om jullie toevlucht
te nemen tot hulpmiddelen of om plannen te
maken. Wat verboden is voor jullie is, dat jullie
geheel daarop vertrouwen. Het is onder alle om-
standigheden uiteindelijk Allåh’s wil die vervuld
moet worden, en voor iemand die bij machte is zijn
standpunt hieromtrent in te nemen, is het standpunt
van geloof in en vertrouwen op Allåh het beste van
alle standpunten.

Zij die de Heilige Korån eren, zullen in de
Hemel geëerd worden

Een andere, zeer essentiële lering voor jullie is, dat
jullie de Heilige Korån niet als een verlaten boek
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moeten behandelen, want het is in dit Boek, en
nergens anders, waar jullie leven ligt. Zij die eer
betonen aan dit Heilige Boek, zullen in de Hemel
geëerd worden. Aan hen die de Heilige Korån
hoger beschouwen boven elke traditie (Ïadßth) en
elk ander woord, zal voorrang in de Hemel gege-
ven worden. Er is heden op de hele wereld geen
ander Boek voor de mensheid behalve de Heilige
Korån. Er is voor de mensheid geen Boodschapper
en geen Bemiddelaar behalve Mohammed (vrede
en zegeningen van Allåh zij met hem). Span je dus
in om de zuiverste liefde voor deze Profeet van
macht en glorie te koesteren en geef aan niemand
anders enige voorkeur boven hem, zodat jullie in
de Hemel te boek komen te staan als degenen die
verlost zijn. En houd zeer helder in gedachten, dat
verlossing niet iets is wat jullie in het leven na de
dood zullen ervaren. De werkelijke en ware ver-
lossing is alleen die, welke haar licht straalt in dit
huidige leven. Wie is de verloste? Alleen hij die
het overtuigd geloof in stand houdt dat de levende
God een realiteit is en dat Mohammed (v.z.m.h.)
de Bemiddelaar tussen Allåh en de mens is; dat er
onder de hemel geen gelijke aan hem is in rang en
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verhevenheid, noch enig boek als concurrent van
de Heilige Korån; dat Allåh voor geen andere per-
soon dan deze gezegende Profeet gewild heeft dat
hij voor altijd zou voortleven; dat Hij, om hem
voor altijd levend te houden, het fundament legde
voor de voortduring van de weldaden van zijn
Sjar‘ah (Wet) en zijn geestelijke zegeningen tot
aan de Dag der Opstanding. En tenslotte zond hij,
uit de stroom van zijn geestelijke weldaden voor
de mensheid, de Beloofde Messias naar deze
 wereld, wiens komst onmisbaar was voor de vol-
tooiing van het bouwwerk van de islåm, daar het
noodzakelijk was dat deze wereld niet tot zijn
einde zou komen, voordat er aan de Beweging van
Mohammed de kleur van een geestelijke Messias
was gegeven, zoals die was gegeven aan de
 Beweging van de Profeet Mozes. Dit is waar het
volgende vers van de Heilige Korån op wijst: Leid
ons op het rechte pad, het pad van degenen aan
wie U gunsten heeft geschonken (1:5–6).

De Profeet Mozes ontving de schat die in vroe gere
tijden verloren was gegaan, en de Profeet Moham-
med (v.z.m.h.) ontving de schat die de Beweging
van de Profeet Mozes jammer genoeg had verlo-
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ren. Nu heeft de Beweging van de Profeet Moham-
med (v.z.m.h.) de plaats ingenomen van de
Beweging van de Profeet Mozes, echter op zoda-
nige wijze, dat degene die gelijkenis vertoont met
Mozes deze duizend malen in grootsheid overtreft,
terwijl degene die gelijkenis vertoont met de Mes-
sias in de Beweging van Mohammed (v.z.m.h.) de
Profeet Jezus met duizend maten te boven gaat. En
de Beloofde Messias van de Moeƒammadi Bewe-
ging kwam niet alleen, in tijd gemeten, precies in
de veertiende eeuw na de Heilige Profeet, net zoals
Jezus veertien eeuwen na Mozes was verschenen,
maar hij kwam ook op een moment dat de toestand
van de moslims van zijn tijd identiek was aan die
van de joden in de tijd van de Profeet Jezus. Van-
daar dat alleen ik de Beloofde Messias ben en
niemand anders. Wie ook oprecht de bai‘at bij mij
aflegt en uit de grond van zijn hart mijn volgeling
wordt, en zo opgaat in gehoorzaamheid aan mij dat
hij al zijn persoonlijke verlangens opgeeft, voor
hem alleen zal in deze dagen van tegenspoed mijn
ziel ernaar verlangen te bemiddelen.

Derhalve, jullie allen die beschouwd worden als
de leden van mijn gemeenschap, zullen alleen dan
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in de Hemel gerekend worden tot leden van mijn
volgelingen, wanneer jullie in alle eerlijkheid
daadwerkelijk beginnen voort te schrijden op de
paden van rechtschapenheid. Verricht jullie vijf
dagelijkse verplichte gebeden met zo’n concentra-
tie en eerbiedige geest, alsof jullie Allåh voor jullie
zien met jullie stoffelijke ogen. Neem de dagen
van vasten in volle oprechtheid in acht omwille
van Allåh. Allen onder jullie die in aanmerking
komen voor het betalen van de zakåt, dienen nooit
te verzuimen deze belangrijke plicht te vervullen.
En zij voor wie de bedevaart naar Mekka verplicht
is geworden, waarbij er geen obstakels meer in de
weg staan, dienen die gezegende reis prompt te on-
dernemen. Verricht alle goede daden met de
gepaste zorgvuldigheid die ze verdienen en laat het
kwade na met een echte walging in het hart. Wees
er zeer van doordrongen dat geen enkele handeling
jullie tot Allåh kan brengen, indien die verstoken
is van rechtschapenheid van het hart. De wortel
van elk goed ding is taqwå (vrees voor God). In-
dien taqwå de drijfveer van elke daad is, dan zal
die handeling nooit nietig of vergeefs zijn. Het is
ook noodzakelijk dat jullie  beproefd worden door
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in allerlei soorten van verdriet en leed geworpen
te worden, net zoals degenen vóór jullie werden
beproefd. Wees daarom van te voren gewaar-
schuwd, opdat jullie niet zullen struikelen wanneer
de tijd komt. De aarde met alles daarop kan jullie
geen schade toebrengen, op voorwaarde dat jullie
contact met de Hemel hecht is.

Wanneer dan ook schade aan jullie wordt toege-
bracht, zal dit slechts aan jullie zelf te wijten zijn.
Als jullie al jullie eer op deze wereld verliezen, zal
Allåh jullie een eer in de Hemel geven die nooit
zal afnemen. Laat Hem daarom niet in de steek,
welke omstandigheden jullie dan ook moeten on-
dergaan in het leven. Jullie zullen zeker op
verschillenden manieren gekweld worden en veel
van de hoop die jullie hebben, zal jullie ontzegd
worden, maar jullie moeten in zulke gevallen niet
bedroefd worden, want de Heer jullie God zal jul-
lie beproevingen laten doorstaan om te testen of
jullie wel of niet standvastig blijven. Indien jullie
wensen dat de engelen in de Hemel jullie lof prij-
zen, incasseer dan de afstraffing die vele mensen
jullie zullen geven en wees daarbij verheugd. Hoor
beledigingen aan en dank de Heer. Ervaar teleur-
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stellingen, maar scheid je niet af van Hem. Jullie
zijn de laatste mensen van Allåh. Doe het goede
in zo’n mate, dat het zijn hoogste volmaaktheid be-
reikt. Een ieder onder jullie die verslapt en lui
wordt, zal uit de gemeenschap verstoten worden,
net zoals een vies object wordt afgedankt en weg-
gegooid. Hij zal met spijt in zijn hart sterven en hij
zal niet in staat zijn Allåh op enigerlei wijze te
schaden.

Ziedaar! Met grote vreugde breng ik jullie het
blijde nieuws over, dat jullie God inderdaad wer-
kelijk bestaat. Hoewel iedereen tot Zijn schepselen
behoort, kiest hij echter alleen diegenen uit die
Hem verkiezen. Hijzelf gaat naar een ieder, die
naar Hem toegaat. Hij schenkt eer aan degenen die
Hem eren. Nadat jullie je harten hebben hervormd
en je tongen, ogen en oren hebben gezuiverd, ga
dan naar Hem toe en Hij zal jullie accepteren.

Wat het geloof betreft, het enige wat Allåh van jul-
lie verlangt is slechts dit: dat jullie Hem als Eén
beschouwen en dat jullie Mohammed (v.z.m.h.)
nemen als Zijn Profeet, de Chåtam al-Anbiyå (de
Laatste der Profeten) en de grootste van hen allen.
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Na hem is er geen ander profeet, behalve degene
aan wie de mantel van Moeƒammadiyyat in termen
van boero—ez (geestelijk evenbeeld of weerspiege-
ling) gegeven zal worden, aangezien de dienaar
niet apart staat van zijn meester, noch de tak ver-
schilt van zijn wortel.

Wees er volkomen zeker van dat Jezus, de zoon
van Maria, dood is en dat zijn graf in Srinagar,
Kasjmir, in het district Khanyar ligt. Allåh heeft
van de dood van Jezus gesproken in de Heilige
Korån. Men moet er ook aan denken dat ik op ge-
nerlei wijze de voortreffelijkheid van Jezus, vrede
zij met hem, tracht te ontkennen. Hoewel Allåh
mij heeft medegedeeld dat de Moeƒammadi Mes-
sias hoger in rang staat dan de Mozaïsche Messias,
heb ik groot respect voor de Messias, de zoon van
Maria, omdat ik vanuit spiritueel oogpunt de Chå-
tam al-Choelafå (de meest volmaakte onder de
opvolgers van de Heilige Profeet) in de islåm ben,
net zoals de Messias, de zoon van Maria, de Chå-
tam al-Choelafå in de Israëlitische keten was. De
zoon van Maria was in het Mozaïsche religieus
stelsel de Beloofde Messias, terwijl ik de Beloofde
Messias ben in het religieus stelsel van Moham-
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med (v.z.m.h.). Vandaar dat ik groot respect heb
voor degene wiens naam ik draag. Wie zegt dat ik
geen respect heb voor hem, is een leugenaar en een
onruststoker.

Wie tot mijn gemeenschap behoort en wie niet

Na al deze zaken te hebben uitgelegd, herhaal ik
nogmaals dat jullie jezelf niet tevreden moeten
stellen, omdat jullie in louter een uiterlijke vorm
de bai‘at bij mij hebben afgelegd. De uiterlijke
vorm betekent niets. Allåh ziet wat er in jullie har-
ten schuilt en Hij zal jullie behandelen op grond
van wat Hij daarin ziet.

In deze vervul ik mijn plicht tegenover jullie door
duidelijk te maken, dat zonde een vergif is. Neem
het niet in. Ongehoorzaamheid tegenover Allåh is
een smerige dood, die jullie moeten vermijden.
Wenden jullie je tot het gebed, zodat jullie de
kracht krijgen om zonde af te weren. Wanneer ie-
mand ten tijde van het gebed niet overtuigd gelooft
dat Allåh macht heeft over alles, behalve wat in
een eerdere belofte besloten ligt, dan behoort zo
iemand niet tot mijn gemeenschap. Hij die ver-
strikt is geraakt in een web van wereldse hebzucht
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en nooit zelfs zijn ogen richt op zaken die met het
volgende leven te maken hebben, behoort niet tot
mijn gemeenschap. Degene die niet geheel en
compleet wegblijft van alle zonden en alle slechte
handelingen, zoals wijn, gokken, lustig naar vrou-
wen kijken, oneerlijkheid, omkoperij en andere
vormen van steekpenningen, behoort niet tot mijn
gemeenschap. Wie zich niet voortdurend tot het
gebed wendt en Allåh niet met een absolute
 nederige geest gedenkt, behoort niet tot mijn ge-
meenschap. Wie zijn ouders niet respecteert, wie
hen geen gehoorzaamheid betuigt in zaken die niet
ingaan tegen de Heilige Korån en wie onachtzaam
is in hen de dienst te bewijzen waar zij zonder twij-
fel recht op hebben, behoort niet tot mijn
gemeenschap. Wie niet met zijn vrouw en haar
verwanten met zachtheid, goedheid en generositeit
omgaat, behoort niet tot mijn gemeenschap. Wie
zijn buur de minste goedheid die in zijn vermogen
ligt ontneemt, behoort niet tot mijn gemeenschap.
Wie de fouten van degenen die ze tegen hem be-
gaan kunnen hebben niet vergeeft, en wrok wenst
te koesteren, behoort niet tot mijn gemeenschap.
Elke man of vrouw die oneerlijk is tegenover zijn
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of haar huwelijkspartner, behoort niet tot mijn ge-
meenschap. Wie op enigerlei wijze de eed schendt,
die hij bij mij heeft afgelegd ten tijde van de
bai‘at, behoort niet tot mijn gemeenschap. Wie mij
niet werkelijk als de Beloofde Messias beschouwt,
behoort niet tot mijn gemeenschap. Wie niet bereid
is mij in alle zaken gehoorzaam te zijn, die bekend
staan als goed en godvruchtig, behoort niet tot
mijn gemeenschap. En wie gewoontegetrouw tus-
sen personen zit die mij vijandig gezind zijn en
stilzwijgend instemt met hen, behoort niet tot mijn
gemeenschap.

Elke overspelpleger, zedeloze, dronkaard, moor-
denaar, dief, gokker, oneerlijk persoon, aannemer
van omkoopgeld, rechtenschender, onderdrukker,
tiran, leugenaar, verzinner, en wie zich met hen in-
laat, en wie valse beschuldigingen en laster uit
tegen zijn broeders en zusters, behoort niet tot mijn
gemeenschap tenzij hij volledig berouw heeft over
zijn wandaden en zijn slechte kameraden totaal
verlaat en een nieuwe weg inslaat.

Inderdaad, al deze zaken zijn vergif. Jullie kunnen
dit niet innemen en verder leven, want licht en
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duisternis kunnen niet samen naast elkaar bestaan.

Wie oneerlijk van aard is en niet open en eerlijk is
met Allåh, kan geen deelhebben aan de zegenin-
gen die tot de zuiverhartigen komen. Inderdaad,
zeer gelukkig zijn degenen die hun harten reinigen
en alle onzuiverheden wegwassen en die een eed
van loyaliteit afleggen tegenover hun God, want
zij zullen nooit verlies lijden. Het is onmogelijk
dat Allåh hen te schande zal maken, want zij zijn
de Zijne en Hij is de hunne. Zij zullen van alle be-
proevingen verlost worden. Buitengewoon dwaas
is inderdaad hij, die hen tracht te schaden, want zij
bevinden zich werkelijk in de schoot van Allåh,
Die immer klaar staat om hen bij te staan. Wie zijn
degenen die waarlijk in Allåh geloven? Zeker al-
leen diegenen die zijn zoals hierboven staat
beschreven. Evenzo is degene dwaas die bezorgd
is over een schaamteloze zondaar die slecht is en
wiens hart vol is van slechtheid, want hij zal zelf
vernietigd worden.

Vanaf de dag dat Allåh deze hemel en aarde
schiep, is het nog nooit gebeurd dat Hij diegenen
vernietigde die rechtschapen waren. Integendeel,
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omwille van zulke personen heeft Hij altijd grote
wonderen getoond en zal dit zelfs nu nog doen.

Onze God bezit grootse en schitterende
 krachten

Onze God is een zeer loyale God en Hij laat schit-
terende werken zien aan degenen die trouw aan
Hem blijven. De wereld wenst deze in stukken te
rijten en ze te verslinden en elke vijand vermaalt
ze met zijn tanden, maar Hij, Die hun vriend is,
redt hen van alle gevaren en laat hen op elk gebied
zegevierend voor de dag komen. Hoe gelukkig is
dan degene die zijn greep op zo’n God niet loslaat.
Aan Hem betuigen wij ons geloof en Hem hebben
wij aanvaard. Hij is de enige God op de hele we-
reld Die Zijn openbaring op mij neerzond en Die,
voor mij, krachtige tekenen heeft getoond en Die
mij neergezonden heeft als de Beloofde Messias
voor dit tijdperk.

Er is geen andere God in de hemel of op aarde be-
halve Hij. Wie dan ook geen waar geloof in Hem
heeft, blijft beroofd van goedheid, beroofd van ze-
geningen, en beroofd van hulp. Van onze God
hebben we openbaringen gekregen die stralen als de
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zon. We hebben gezien dat Hij alleen de God van de
hele wereld is en er is geen andere God buiten Hem.

Hoe machtig is God wel niet die we gevonden heb-
ben en hoe onderhoudend. En hoe groots, hoe
schitterend zijn de kwaliteiten van de God Die we
hebben gezien. De waarheid is dat niets voor Hem
onmogelijk is, behalve wat tegen Zijn Eigen Boek
en Zijn Eigen belofte ingaat.

Wanneer jullie dus tot Hem bidden, wees dan niet
als die onwetende naturalisten die een eigen na-
tuurwet hebben ontworpen, die niet de stempel van
God draagt, want zij zijn verworpen mensen wier
gebeden nooit zullen worden aanvaard. Ze zijn
blind, niet begiftigd met gezichtsvermogen; ze zijn
dood, niet levend. Ze leggen God een wet op die
ze zelf hebben verzonnen, en ze leggen uit zichzelf
beperkingen op aan Zijn krachten en zij beschou-
wen Hem als zwak en hulpeloos en gebonden aan
die beperkingen. Met hen zal, uiteraard, afgere-
kend worden in het licht van hun eigen toestand.

Maar wanneer jullie opstaan voor het gebed, is het
voor jullie verplicht om in het diepst van jullie
 harten te geloven dat God macht heeft over alle
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dingen. Alleen dan zullen jullie gebeden aanvaard
worden en zullen jullie de wonderen van de macht
van jullie God aanschouwen, die wij hebben aan-
schouwd. En denk eraan, onze bewijzen zijn niet
op grond van horen zeggen. Het is op grond van
een realiteit die we zelf hebben gezien. Hoe kun-
nen de gebeden van een persoon worden aanvaard
indien hij niet overtuigd gelooft dat Allåh macht
heeft over alle dingen? En hoe kan zo’n persoon
de moed in zijn hart hebben om tot Allåh te bidden
over een zaak, waarvoor de gewenste maatregel of
verandering een overtreding van de omstandighe-
den van de natuur, zoals hij ze begrijpt, met zich
meebrengt? Maar, o rechtschapene, jullie God is
Hij Die, zonder enige ondersteunende pilaren, het
enorme ruimtespan heeft versierd met ontelbare
sterren en de aarde en de hemelen uit absoluut
niets heeft geschapen. Geloven jullie dat Hij met
betrekking tot jullie behoeften hulpeloos zal blij-
ken te zijn? Feit is dat het jullie eigen misvattingen
zijn, die jullie beroofd laten van zegeningen. Er
schuilen ontelbare schitterende dingen in onze
God, maar deze worden slechts aanschouwd door
degenen die in alle oprechtheid en trouw de Zijne

ARK VAN NOACH

24

AII-Publicatiesverandering een overtreding van de omstandighe-AII-Publicatiesverandering een overtreding van de omstandighe-
den van de natuur, zoals hij ze begrijpt, met zichAII-Publicatiesden van de natuur, zoals hij ze begrijpt, met zich



worden. Hij onthult deze wonderen niet aan dege-
nen die geen geloof in Zijn krachten hebben, en
die niet trouw en waarachtig tegenover hem Zijn.

Hoe ongelukkig is de persoon wel niet die niet
eens weet dat hij een God heeft met macht over
alle dingen. Ons paradijs is inderdaad onze God.
Ons hoogste genot ligt bij Hem, want we hebben
Hem gezien en alle schoonheden in hem gevon-
den. Deze schat is het waard te bezitten, zelfs ten
koste van je leven, en dit is een juweel die bemach-
tigd moet worden, zelfs als dat vraagt om het
opofferen van je hele wezen. O berooiden, ren naar
deze bron, want het zal jullie dorst lessen. Het is
de bron des levens die jullie zal redden. Wat moet
ik doen en hoe moet ik dit blijde bericht aan jullie
verstand brengen? Met welke fanfare moet ik door
de straten gaan en schreeuwen dat dit jullie God
is, zodat jullie dit allen horen? En welke zalf moet
ik de mensen toedienen, zodat hun oren open zul-
len gaan en dus horen?

Allåh is de hoofdsteun van al onze plannen

Wanneer jullie werkelijk Allåh beginnen toe te
 behoren, wees dan verzekerd dat Allåh jullie
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 toebehoort. Terwijl jullie slapen, houdt Hij jullie
in de gaten. Wanneer jullie je zicht op de vijand
verliezen, zal Hij hen in het oog houden en hun
plannen verstoren. Zelfs nu nog weten jullie niet
welke wonderbare krachten jullie God heeft. Als
jullie dit wisten, dan zou er geen dag voor jullie op-
komen om verdriet te hebben over het verlies van
de dingen van deze wereld. Schreeuwt of huilt een
persoon die een schat bezit over het verlies van een
dubbeltje, alsof hij op het punt staat te vergaan? In-
dien jullie je bewust waren van deze schat, dat
Allåh jullie in al jullie behoeften zal tegemoetko-
men, zouden jullie dan reden hebben om zo totaal
op te gaan in de dingen van deze wereld? Allåh is
een hoogst kostbare schat, dus onderken zijn juiste
waarde. Zonder Hem zijn jullie niets, jullie noch
jullie materiële middelen en plannen. Volg niet in
de voetsporen van andere volken, die helemaal af-
hankelijk zijn geworden van materiële middelen.
Net zoals een slang aarde eet, zo leven ze voort op
de lage en inferieure materiële middelen van deze
wereld. Net als aasgieren en honden hebben ook
zij hun tanden gezet in karkassen. Ze zijn inder-
daad ver afgedreven van Allåh en hebben zichzelf
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overgegeven aan de aanbidding van menselijke
wezens, het eten van varkensvlees en het ongeremd
nuttigen van wijn alsof het net zo onschadelijk is
als water. Aangezien ze teveel afhankelijk zijn van
materiële middelen en geen hulp bij Allåh zoeken,
zijn ze dood en is de hemelse geest uit hen gevlo-
gen, net zoals een duif van zijn nest wegvliegt. De
melaatsheid van de aanbidding van Mammon heeft
zich diep in hun harten geworteld en heeft de or-
ganen van hun innerlijk geestelijk leven in stukken
gereten. Wees op je hoede voor deze melaatsheid.
Ik verbied jullie niet te denken aan materiële mid-
delen binnen de gepaste grenzen. Wat ik verbied is
dat jullie, net als andere volken, totaal slaven wor-
den van materiële middelen en Allåh geheel en al
vergeten, Die ook over materiële middelen macht
uitoefent. Hadden jullie maar ogen om te zien, dan
zouden jullie erachter komen dat slechts Allåh en
Allåh alleen bestaat, en dat alle andere dingen
waardeloos zijn. Zonder Zijn toestemming kunnen
jullie je armen uitstrekken noch kruisen. Een gees-
telijk dood persoon kan hierom lachen, maar het
zou beter voor hem zijn te sterven dan zich uit te
leven in dit gelach.
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Pas op! Volg niet blindelings andere volken

Wees voorzichtig! Wanneer jullie zien hoe andere
volken een aanzienlijke mate van succes hebben
bereikt in hun wereldse aspiraties, kom dan niet in
de verleiding om in hun voetsporen te treden. Luis-
ter zorgvuldig en pas op, want ze zijn onbekend
met en achteloos omtrent de God Die jullie allen
tot Zich roept. Wat is hun god anders dan een
kwetsbaar menselijk wezen? Dit is de reden
waarom ze in zo’n dwaling van zelfgenoegzaam-
heid zijn gelaten. Ik wens jullie niet tegen te
houden je voor wereldse goederen in te spannen,
maar jullie mogen niet de handelwijzen volgen van
degenen die denken dat deze wereld alles is. Bij
alles wat jullie doen, of het nu te maken heeft met
de dingen van deze wereld of van de volgende,
moeten jullie de hulp en bijstand alleen van Allåh
inroepen en dit dient voor eeuwig en altijd het lei-
dend beginsel van jullie levens te blijven. Maar dit
inroepen van hulp mag niet alleen van jullie lippen
komen. Jullie moeten diep in de bodem van jullie
binnenste de overtuiging hebben, dat elke zege-
ning alleen uit de hemel komt. Jullie zullen pas dan
echt rechtschapen worden wanneer jullie ten tijde
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van iedere moeilijkheid, voordat jullie gaan zitten
en plannen maken, jullie eigen deur zelf sluiten en
neervallen voor de troon van Allåh, de Allerhoog-
ste, en huilen voor Zijn goedgunstigheid en hulp
en bijstand. Dan zal de Heilige Geest jullie te hulp
schieten en via ongeziene middelen zal er een weg
voor jullie geopend worden. Wees jullie eigen zie-
len genadig en wees niet als degenen die zichzelf
helemaal van Allåh hebben losgemaakt en zich zo-
danig op materiële middelen hebben gestort, dat
ze voor het inroepen van Goddelijke hulp niet eens
op ceremoniële wijze met hun lippen de woorden
“als Allåh het wil” uiten. Moge Allåh jullie ogen
openen, zodat jullie zullen beginnen te begrijpen
dat jullie God de steun is, waarop alle plannen rus-
ten. Wanneer de hoofdbalk van een dak neerstort,
kunnen de kleinere steunders dan op hun plaats
blijven? Zeer zeker niet. Ze zullen ogenblikkelijk
en hoogst zeker allemaal naar beneden vallen, met
veel verlies van levens. Evenzo kunnen jullie plan-
nen niet op hun plaats blijven zonder de hulp van
Allåh. Als jullie niet om Zijn hulp zullen roepen,
indien jullie het smeken tot Hem niet tot het meest
fundamentele beginsel van jullie levens maken,
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dan zullen jullie geen succes hebben en zullen jul-
lie uiteindelijk in grote spijt sterven.

Beginnen jullie je niet af te vragen waarom andere
mensen succes ondervinden, ondanks dat ze niet
het minste idee hebben van jullie Meest volmaakte
en Almachtige God. Het antwoord is dit, en dit al-
leen, dat ze na Allåh verlaten te hebben door
middel van materiële middelen aan beproevingen
zijn onderworpen. Soms komt een beproeving van
Allåh op zodanige wijze, dat wie Hem verlaat en
zichzelf overgeeft aan vleselijk genot en zijn ge-
dachten helemaal richt op materiële rijkdom,
erachter komt dat de deuren van wereldse vooruit-
gang voor hem geopend zijn, ondanks dat hij
vanuit religieus en geestelijk oogpunt geheel en al
naakt en berooid is. Terwijl hij gefocust is op deze
wereld, sterft hij uiteindelijk, slechts om in de eeu-
wige hel geworpen te worden. Soms neemt deze
beproeving een andere vorm aan en blijft zo’n per-
soon zonder succes, zelfs bij de taak van het
vergaren van rijkdom. Maar deze beproeving is
niet zo gevaarlijk als de vorige, omdat de vorige
een bovenmatige hoeveelheid trots kweekt en een
superioriteitscomplex voortbrengt. Hoe het ook
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zij, deze beide categorieën behoren diegenen toe,
op wie de toorn van Allåh neerdaalt. De werkelijke
bron van alle soorten van welvaart is Allåh. Wan-
neer deze mensen zich niet bewust zijn van dit
Levend en Onderhoudend Wezen en in feite ach-
teloos omtrent Hem worden en Hem de rug
toekeren, hoe kan werkelijke welvaart hen dan ten
deel vallen? Gezegend zijn degenen die dit geheim
begrijpen en wie er niet in slaagt dit te bevatten
heeft zichzelf ernstig in het nauw gedreven.

Evenzo is het voor jullie verplicht om er niet aan
te beginnen de filosofen van deze wereld te vol-
gen, noch mogen jullie accepteren mentaal door
hen geïmponeerd te raken. Zij vormen allen een
verscheidenheid aan manifestaties van een wan-
staltige onwetendheid. De echte en ware filosofie
is slechts die, welke Allåh aan jullie gegeven heeft
in Zijn Heilige Boek. Die mensen die bekoord zijn
geraakt door deze materiële filosofieën, bevinden
zich in dreigend gevaar van vernietiging. En suc-
cesvol zijn degenen die zich voor werkelijke
kennis en filosofie tot het Heilige Boek wenden.
Waarom kiezen jullie de paden van onwetendheid?
Rennen jullie achter degenen aan die blind zijn, in

Pas op! Volg niet blindelings andere volken

31

AII-Publicatieste beginnen de filosofen van deze wereld te vol-AII-Publicatieste beginnen de filosofen van deze wereld te vol-
gen, noch mogen jullie accepteren mentaal door

AII-Publicaties
gen, noch mogen jullie accepteren mentaal door



de hoop dat ze jullie de weg zullen wijzen? O jullie
onwetende mensen! Hoe kan een persoon die blind
is jullie de weg wijzen? Alle zuivere en gezonde
wijsheid komt alleen uit de hemelen. Wat is het
dat jullie zoeken bij degenen die schepselen van
deze aarde zijn? De ware erfgenamen zijn zij, wier
zielen ten hemel stijgen. Hoe kunnen degenen wier
eigen gedachten zelf niet bevredigd zijn, jullie
 bevrediging geven? Het belangrijkste ding is zui -
ver heid van het hart. Oprechtheid en zuiverheid
moeten als eerste komen, daarna zullen jullie alles
krijgen.

De deur tot openbaring staat zelfs nu nog
open

Denk niet dat de openbaring van Allåh niet moge-
lijk is in de toekomst en dat het alleen maar in het
verleden mogelijk was. Denk niet dat de Heilige
Geest niet meer kan neerdalen. Ik zeg jullie eerlijk
dat elke deur gesloten kan worden, behalve de deur
van het neerdalen van de Heilige Geest. Open alle
deuren van jullie harten om die te ontvangen. Jullie
verwijderen jezelf eigenhandig ver van die zon
wanneer jullie het raam sluiten waardoor licht naar
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binnen kan gaan. Sta daarom onmiddellijk op en
gooi dit raam open, zodat het zonlicht uit eigen be-
weging jullie harten kan binnengaan met het gemak
en de onvermijdelijkheid van een natuurlijk proces.
Daar Allåh de deuren van Zijn zegeningen voor de
wereld niet heeft gesloten, en aangezien Hij die in
feite meer dan ooit tevoren heeft verveelvoudigd,
durven jullie dan te beweren dat Hij de deuren van
Zijn geestelijke zegeningen voor jullie heeft geslo-
ten, zelfs in een tijd waarin die het meest nodig
zijn? Helemaal niet. In feite staat die deur zonder
de minste twijfel open. Nu, als volgens Zijn lering,
zoals die staat in soera Fåtiƒah, de deur van alle
vroegere zegeningen voor jullie zijn geopend,
waarom slaan jullie het dan af deze te ontvangen?
Schep een dorst voor deze bron en dan zal het water
vanzelf beginnen voort te stromen. Huil als een
kind voor deze melk, zodat het zich zal ophopen in
de borst. Begin genade te verdienen, zodat genade
tegenover jullie wordt getoond. Toon rusteloosheid
en diepe zorg, zodat jullie gemoed rust kan vinden.
Roep uit met pijn, keer op keer, zodat een hand zich
zal uitstrekken en jullie beetneemt. Hoe vreselijk
moeilijk is  inderdaad de weg, die de weg van de

Deur tot openbaring staat nog steeds open

33

AII-Publicatiesde minste twijfel open. Nu, als volgens Zijn lering,AII-Publicatiesde minste twijfel open. Nu, als volgens Zijn lering,
zoals die staat in soera Fåtiƒah, de deur van alleAII-Publicatieszoals die staat in soera Fåtiƒah, de deur van alle



Heer is! Maar deze is waarlijk gemakkelijk ge-
maakt voor degenen die in de afgrond springen,
vastbesloten dood en vernietiging te trotseren. Ge-
zegend zijn zij die omwille van de Heer een oorlog
tegen hun eigen ik voeren. Ongelukkig zijn echter
degenen die omwille van hun lage eigen ik een oor-
log tegen de Heer voeren en weigeren zichzelf te
vormen in gehoorzaamheid aan Zijn wil. Wie dan
ook omwille van zijn eigen ik geen acht slaat op
een gebod van Allåh, zal nooit het koninkrijk van
de hemel binnentreden. Span je daarom tot het ui-
terste in, zodat geen tittel of jota van de Heilige
Korån tegen jullie kan getuigen en ervoor zal zor-
gen dat jullie op grond daarvan in de kraag
gegrepen zullen worden, want inderdaad is zelfs
één greintje kwaad strafbaar. De tijd is zeer kort;
jullie levensmissie is nog niet vervuld. Loop ener-
giek, want de avond nadert. Wat jullie ook aan de
Heer te tonen hebben, onderzoek het goed en zo
vaak als je kunt, opdat er geen gebrek overblijft dat
onherstelbaar verlies veroorzaakt, of opdat je niet
iets meeneemt wat in feite op niets anders neerkomt
dan vuile en vervalste goederen, die het niet waard
zijn aan een koninklijk hof te tonen.
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De verheven positie van de Heilige Korån

Ik heb begrepen dat er sommigen onder jullie zijn
die de Ïadßth geheel en al verwerpen. Als dit zo is,
dan hebben deze mensen het duidelijk fout. Ik heb
hen nooit onderwezen zulke opvattingen voor te
staan. Geheel integendeel, het is mijn vaste over-
tuiging dat Allåh drie zaken heeft verschaft voor
jullie leiding. De allereerste van deze is de Heilige
Korån, die de eenheid van Allåh naar voren brengt,
Zijn grandeur en grootsheid en ook oordeelt over
alle twistpunten tussen de joden en de christenen.
Verder verbiedt de Korån jullie iets of iemand an-
ders dan Allåh te aanbidden – noch een mens, noch
een dier, noch de zon, noch de maan, noch enig
ander hemellichaam, noch materiële middelen,
noch jezelf. Pas daarom op! Doe geen enkele stap
die in strijd is met wat dan ook dat dit Heilige Boek
bevat. Sterker nog, ik zeg jullie eerlijk dat wie dan
ook het kleinste van de zevenhonderd geboden ont-
duikt die dit boek bevat, die sluit de deur van
verlossing voor zichzelf.

De echte en volmaakte wegen naar verlossing zijn
alleen door de Heilige Korån geopend; alle andere
waren slechts schaduwen daarvan. Vandaar dat jullie
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dit Heilig Geschrift met buitengewone aandacht en
de meest diepe overdenking moeten bestuderen en
het moeten liefhebben zoals jullie nog nooit iets an-
ders hebben liefgehad. Want inderdaad heeft Allåh
aan mij meegedeeld: “Al het goede ligt in de Korån”.
Alle soorten van goedheid kan men erin aantreffen,
en dit is de waarheid. Ongelukkig zijn inderdaad die
mensen, die andere dingen belangrijker vinden. De
Heilige Korån is de bron van jullie verlossing en 
van alle vooruitgang en succes. Er bestaat geen
geest elijke behoefte die dit Heilige Boek heeft over-
geslagen. De verdediger of verwerper van jullie
geloof op de Dag des Oordeels zal de Heilige Korån
zijn, en afgezien van dit Boek is er geen ander onder
de hemelen dat jullie directe leiding kan verschaffen.
Het is inderdaad een grote zegening van Allåh aan
jullie, dat Hij jullie een Boek als dit heeft geschon-
ken. Inderdaad, ik zeg jullie eerlijk, dat indien dit
Boek dat aan jullie is gegeven aan de christenen was
geopenbaard, dan zouden zij niet ten onder gegaan
zijn. Zouden deze zegening en leiding, die aan jullie
verleend zijn, aan de joden overgebracht zijn in plaats
van de Thora, dan zouden vele van hun sekten niet
uiteindelijk de Dag des Oordeels hebben ontkend.
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Wees daarom bewust van de waarde van de zege-
ning die aan jullie is geschonken. Het is een
kostbare zegening en een grote schat. Zonder de
Heilige Korån zou de hele wereld niets meer zijn
geweest dan een onzuivere, onontwikkelde klont
vlees. Inderdaad is het een boek in vergelijking
waarmee alle andere geschriften en bronnen van
leiding helemaal niets te betekenen hebben.

De Heilige Korån kan een persoon binnen een week
zuiveren, mits hij geen poging doet deze te ont-
vluchten in vorm of geest. De Korån kan jullie als
de profeten maken, mits jullie zelf niet proberen
ervan weg te lopen. Naast de Heilige Korån is er
geen ander boek, dat direct aan het begin zijn lezers
een gebed als dit heeft onderwezen: Leid ons op het
rechte pad, het pad van degenen aan wie U gunsten
heeft geschonken, en hen zo een grote hoop heeft
voorgehouden, namelijk de hoop de weg te worden
getoond, die hen zal leiden naar het bereiken van
die zegeningen die aan degenen waren geschonken
die behoorden tot de profeten, de waarheidlieven-
den, de getrouwen en de rechtschapenen. En wie
Allåh en de Boodschapper gehoorzaamt, zij zijn met
degenen aan wie Allåh gunsten heeft  geschonken,
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uit het midden van de profeten en de waarheidlie-
venden en de getrouwen en de rechtschapenen, en
wat een uitnemend gezelschap vormen zij! (4:69).
Wees daarom vast in jullie voornemen en verwerp
deze uitnodiging van de Korån niet, wanneer die
jullie tot arbeid roept voor het verkrijgen van de ze-
geningen die aan de vroegere volken waren
gegeven. In feite is Allåh genegen jullie zelfs meer
te schenken. Hij heeft jullie al hun geestelijke en
materiële nalatenschap doen erven, en tot de Dag
der Opstanding zal dit niet van jullie overgaan op
iemand anders. Allåh zal jullie niet beroofd laten
van de zegening van de openbaring en van de con-
crete vormen van gemeenschap die in het algemeen
moekallamåt en moechatabåt (duidelijke en directe
openbaringen in woorden van Allåh ontvangen)
worden genoemd. Hij zal jullie al die zegeningen
verlenen, die hij ooit aan anderen heeft geschonken.
Maar wie ook uit schaamteloosheid zou liegen en
zou beweren openbaringen van Hem te hebben ont-
vangen, wanneer hij in werkelijkheid dergelijke
openbaringen niet heeft ontvangen, of beweert de
eer van nauw contact met Hem te hebben gehad van
de soort die moekallamåt en moechatabåt wordt ge-
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noemd, wanneer er in feite een dergelijke eer niet
aan hem is geschonken, dan verklaar ik, met Allåh
en Zijn engelen als mijn getuigen, dat een dergelijke
persoon zal vergaan en vernietigd zal worden,
omdat hij gelogen heeft over zijn Schepper en be-
drog heeft gepleegd.

De verklarende positie van de Soenna

Het tweede middel van leiding die aan de moslims
is verleend, is de Soenna. Dat wil zeggen, de stap-
pen die de Heilige Profeet (v.z.m.h.) nam in het
uitleggen van de Heilige Korån en ze daadwerke-
lijk in praktijk bracht. Bijvoorbeeld, een vluchtige
blik door de Heilige Korån zal ons tonen, dat er
geen specificatie in staat wat betreft het aantal
rak‘ahs (eenheden) voor elk van de vijf dagelijkse
verplichte gebeden, maar de Soenna van de Hei-
lige Profeet heeft al deze zaken zeer duidelijk
gemaakt. Niemand mag de fout maken te denken
dat de Ïadßth en de Soenna een en hetzelfde ding
zijn, want datgene wat Ïadßth wordt genoemd,
werd honderd en vijftig jaar later bijeenverzameld,
terwijl de Soenna vanaf het vroegste begin zij aan
zij met de Heilige Korån heeft bestaan.
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Na de Heilige Korån is datgene waaraan de mos-
lims de meeste dank verschuldigd zijn de Soenna.
De plicht van Allåh en Zijn Boodschapper wat be-
treft de leiding van de mensheid was slechts
tweeledig; namelijk, door het neerzenden van het
Heilige Boek gaf Allåh, door middel van Zijn
woord, Zijn wil en welbehagen aan in vervulling
van de eisen die verbonden zijn aan de Goddelijke
wet, terwijl de plicht die op de Heilige Profeet
rustte was, dat hij door dit in praktijk te brengen
dit duidelijk in al zijn aspecten en op concrete
wijze moest demonstreren. Hij zette dus om in
daad wat er in de vorm van woorden was gezegd,
en door zijn praktijk loste hij een groot aantal
moeilijkheden op. Het is niet juist te zeggen dat de
verantwoordelijkheid van de Ïadßth zijn plicht
was, want de islåm had zich lang voordat de
Ïadßth verzameld werd al op aarde gevestigd. Ver-
richtten de mensen hun gebeden niet ten tijde dat
de Ïadßth nog niet bijeen was verzameld? Betaal-
den ze niet de zakåt of verrichtten ze niet de ƒadj?
Of wisten ze niet wat toegestaan was voor hen en
wat niet?
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De ondersteunende positie van de Ïadßth

Natuurlijk is het derde middel van leiding de
Ïadßth, omdat men vele zaken met betrekking tot
geschiedenis, ethiek en jurisprudentie daarin vol-
ledig uitgelegd aantreft. En de grote bruikbaarheid
van de Ïadßth ligt in het feit, dat het een onder-
steuning van de Korån en de Soenna is. Sommige
mensen, die de werkelijke positie van de Heilige
Korån niet kennen, hebben aan de Ïadßth een po-
sitie van rechter over de Korån toegekend, zoals
de joden deden met betrekking tot sommige van
hun tradities. Wij aan de andere kant zien de
Ïadßth als een ondersteuning van de Korån en de
Soenna, waarbij het bestaan van ondersteuningen
in geen geval afbreuk doet aan de hoofdbron. In
werkelijkheid is het een teken van zijn belangrijk-
heid en grootsheid. Het Heilige Boek is het Woord
van God, terwijl de Soenna de gedragswijze van
de Heilige Profeet is, en de Ïadßth verschaft on-
dersteunend bewijs voor de Soenna. Het is
verkeerd om te zeggen (Allåh verhoede!) dat de
Ïadßth een rechter is over de Heilige Korån. Als
er al enige rechter is over de Heilige Korån, dan is
het het Heilige Boek zelf. Aan de Ïadßth, die hoe
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dan ook een element van speculatie in zich bevat,
kan geen superieure positie worden gegeven, aan-
gezien het niets meer is dan een ondersteunend
argument. De Korån en de Soenna hebben al het
echte werk al gedaan, terwijl de Ïadßth niets meer
heeft gedaan dan enig aanvullende bevestiging
verschaffen. Hoe kan er dan aan de Ïadßth de po-
sitie van rechter over de Heilige Korån worden
gegeven? Het Heilige Boek en de Soenna gaven al
leiding aan de mensheid toen er nog geen spoor
bestond van die zogenaamde rechter. Zeg daarom
nooit dat de Ïadßth een rechter is over de Heilige
Korån. Zeg in plaats daarvan dat de Ïadßth verder
ondersteunend bewijs verschaft voor de Korån en
de Soenna.

Natuurlijk is de Soenna, zonder twijfel, iets wat de
wil van de Korån aanduidde en het geeft het pad
aan waarop de Heilige Profeet zijn metgezellen
plaatste. De Soenna is geen naam voor zaken die
honderd en vijftig jaar daarna werden opgeschre-
ven en verzameld. Dit wordt Ïadßth genoemd. Aan
de andere kant is de Soenna het praktijkvoorbeeld
dat, vanaf de vroegste periodes, continu heeft be-
staan in de praktische handelingen van de moslims,
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waarvan het aantal, voorzichtig geschat, oploopt tot
duizenden. Maar hoewel de Ïadßth in een groot ge-
deelte ervan een speculatieve positie inneemt, dient
het, daar waar het niet tegen de Heilige Korån in-
gaat, toch geaccepteerd te worden, daar het als een
ondersteuner van de Heilige Korån en de Soenna
dient en het een onuitputtelijke bron van stof bevat
die relevant is voor vele islamitische vraagstukken.

Nalatigheid in het erkennen van de Ïadßth staat
daarom gelijk aan het wegsnijden van een groot
deel van het lichaam van de islåm. Maar wanneer
natuurlijk een ƒadßth tegengesteld is aan de Heilige
Korån en de Soenna, en tegengesteld aan andere
ƒadßths, die in overeenstemming zijn met het Hei-
lige Boek, of wanneer die in strijd is met de ˝aƒßƒ
Boechårß, dan dient die niet geaccepteerd te
 worden, omdat de acceptatie ervan neerkomt op
verwerping van de Heilige Korån en van al die
ƒadßths die overeenstemmen met het Heilige Boek.

Het stemt mij tevreden dat geen enkel rechtscha-
pen persoon zo’n opvatting zou willen onder schrij -
ven. Hoe het ook zij, betuig de Ïadßth gepaste
erkentelijkheid en put daar in de volste mate

De ondersteunende positie van de Ïadßth

43

AII-Publicatiesnatuurlijk een ƒadßthAII-Publicatiesnatuurlijk een ƒadßthAII-Publicatiestegengesteld is aan de HeiligeAII-Publicatiestegengesteld is aan de Heilige



 voordeel uit, want deze gezegdes zijn van de Hei-
lige Profeet afkomstig, en wanneer ze niet door de
Korån en de Soenna worden verworpen, mogen
jullie ze niet verwerpen. Jullie moeten je zodanig
aan de Ïadßth houden, dat geen van jullie hande-
lingen, geen enkel uitstel, geen handelwijze en
geen enkel verzuim welke taak dan ook uit te voe-
ren, zonder basis mag zijn van de Ïadßth. Maar als
er een ƒadßth is die ogenschijnlijk in strijd is met
wat er in de Korån wordt gezegd, dan moeten jullie
diep nadenken om te zien of jullie het op zodanige
wijze kunnen uitleggen, dat het niet in strijd is met
de Heilige Korån. Maar als die niet op die wijze
in overeenstemming kan worden gebracht, dan
moet deze ƒadßth verworpen worden, daar men het
niet kan beschouwen als voortgekomen van de
Heilige Profeet. Maar als er een zwakke ƒadßth is
die desondanks overeenkomt met de Heilige
Korån, dan moet die geaccepteerd worden, aange-
zien de Korån die heeft bevestigd.

Criteria voor het beoordelen van ƒadßths
m.b.t. profetieën

Wanneer er een ƒadßth is die een profetie bevat en
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die de moeƒaddithßn (Ïadßth-geleerden) als zwak
beschouwen, terwijl de profetie in die ƒadßth in jul-
lie eigen tijd of in een bepaalde tijd voor die van
jullie is vervuld, dan moet die ƒadßth als authentiek
worden beschouwd. En allen die het als zwak be-
oordeelden en verzuimden het te accepteren,
denkende dat het een verzinsel was, zullen geacht
worden als mensen die zich hebben vergist.

Het aantal ƒadßths die profetieën bevatten, loopt in
de honderden en de moeƒaddithßn hebben vele
hiervan voor verzonnen of zwak gehouden. Van-
daar dat wanneer een van deze vervuld is en jullie
de kwestie proberen uit de weg te gaan door te
zeggen dat jullie het niet kunnen accepteren,
omdat het zwak is of omdat de verteller in de keten
via welke het is voortgekomen geen rechtschapen
persoon was, dan is een dergelijke verwerping te
wijten aan jullie eigen gebrek aan geloof, want
 jullie zouden dan een ƒadßth verwerpen waarvan
de betrouwbaarheid door Allåh is vastgesteld, in
die mate zelfs dat de profetie daarin is vervuld.

Veronderstel nu dat er duizend ƒadßths bestaan van
deze soort, die als zwak en onacceptabel door de
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moeƒaddithßn worden beschouwd en veronderstel
ook dat de profetieën daarin vervuld mochten zijn,
zouden jullie ze dan verwerpen en ook al die dui-
zend argumenten verwerpen ten gunste van de
waarheid van de islåm, waar de vervulling van de
profetieën voor stonden? Als jullie zoiets doen, dan
zullen jullie daardoor vijanden van de islåm wor-
den. Allåh zegt: De Kenner van het Ongeziene, dus
maakt Hij Zijn geheimen aan niemand bekend,
 behalve aan een boodschapper die Hij uitkiest 
(72: 26–27).

Daarom, als het niet aan een ware profeet is, aan
wie moet dan een ware profetie toegeschreven
worden? Is het niet meer in overeenstemming met
iemands eerlijke gedachten om in zo’n geval te
zeggen, dat de moeƒaddith in kwestie zich in zo-
verre vergist heeft, aangezien hij een ƒadßth heeft
verworpen die in feite zeer betrouwbaar was? Of
is het voor ons gepaster te zeggen dat Allåh, door
een zwakke ƒadßth met daadwerkelijke gebeurte-
nissen te ondersteunen, Zelf schuldig is aan een
vergissing? In ieder geval moet het leidende be-
ginsel voor jullie zijn dat jullie zelfs een zwakke
ƒadßth moeten volgen, mits die niet in strijd is met
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de Heilige Korån en de Soenna of met andere
ƒadßths die in overeenstemming zijn met het Hei-
lige Boek.

Op dit punt is echter grote voorzichtigheid nood-
zakelijk, want het is een feit dat er een groot aantal
verzonnen ƒadßths bestaat, dat een hele hoop ont-
wrichting in de islåm heeft veroorzaakt. Alle
groeperingen die met elkaar in strijd zijn, nemen
als basis voor hun gezag deze of gene ƒadßth die
in hun straatje past, zodat zelfs zo’n duidelijke en
goed vastgestelde kwestie als die van de voorge-
schreven verplichte gebeden aanleiding heeft
gegeven tot extreme meningsverschillen. Bijvoor-
beeld, na het opzeggen van de Fåtiƒah zeggen
sommigen åmßn met luide stem, hoorbaar voor an-
deren, terwijl anderen zich aan het standpunt
vasthouden dat dit zwijgend gedaan moet worden
in gedachten, terwijl anderen geloven dat het op-
zeggen ervan iemands gebed verpest en daarom
verboden is. Sommigen houden hun handen ge-
vouwen op de borst, terwijl anderen ze op navel-
hoogte houden. De werkelijke reden voor al deze
meningsverschillen kan men aan de ƒadßths zelf
toeschrijven, aangezien de Heilige Korån zegt:
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Maar zij raakten in sekten verdeeld, waarbij ie-
dere groep zich verheugde in hetgeen bij hen was
(23:53).

Verlossing van zonde ligt in volmaakte
 overtuiging

O jullie die de Heer zoeken, open jullie oren en
luister. Denkt eraan dat het slechts volmaakt ge-
loof is dat jullie van zonde kan verlossen. Geloof
geeft jullie de kracht om goed te doen en alleen ge-
loof kan jullie veranderen tot minnaars van God.
Kunnen jullie je zonder volmaakt geloof van het
kwaad afkeren? Kunnen jullie zonder hulp van een
zeker licht jullie lage driften onder controle hou-
den? Kan iemand van jullie zonder deze volmaakte
overtuiging enige werkelijke verandering in zich-
zelf teweegbrengen? Kunnen jullie enige vorm van
bevrediging en gemoedsrust bereiken zonder deze
volmaakte zekerheid? Kunnen jullie zonder dat
enige werkelijke voorspoed verkrijgen? Is er enig
zoenoffer op de hele wereld dat jullie de kracht
kan geven zonde te vermijden – kracht die de mens
zozeer nodig heeft? Kan het zogenaamde bloed
van Jezus, de zoon van Maria, jullie van zonde
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verlossen? O christenen, houd op met het uiten van
zo’n wanstaltige leugen, die deze aarde in stukken
zal breken. Om verlossing te verkrijgen moest
Jezus zelf op volmaakt geloof vertrouwen. Hij
 geloofde met volmaakte overtuiging en werd ver-
lost. Wee inderdaad die christenen die de wereld
bedriegen door te zeggen dat ze verlost zijn gewor-
den door het bloed van Jezus Christus, zelfs
wanneer ze van top tot teen ondergedompeld zijn
in het kwaad. Ze weten niet eens wie hun God is.
Hun leven is er een van luxe en comfort.
 Bedwelmd in hun hoofden door wijn zijn ze onbe-
wust gebleven van het leven met God en ze hebben
geen aandeel in de vruchten van het leven dat in
reinheid wordt geleid.

Denk er daarom altijd aan dat jullie zonder vaste
overtuiging niet uit de duisternis kunnen komen,
noch kunnen jullie zonder dat de Heilige Geest
ontvangen. Gezegend zijn degenen die dit geloof
hebben en gezegend zijn degenen die verlost zijn
van onzekerheid en twijfel, want alleen zij zullen
van zonde worden verlost. Gezegend zullen jullie
zijn wanneer deze grote schat van onwrikbaar ge-
loof aan jullie wordt geschonken, daar zonde op
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die dag voor jullie tot een einde zal komen.

Zonde en geloof kunnen niet samen bestaan. Zul-
len jullie willens en wetens jullie hand in een hol
stoppen wanneer jullie zelf zien dat die bewoond
wordt door een giftige slang? Of zullen jullie blij-
ven staan wanneer er een regen van vuurhete
stenen naar beneden komt uit een spuwende vul-
kaan? Of zullen jullie op dezelfde plaats blijven
wanneer een bliksem op het punt staat van boven
in te slaan of wanneer een woeste leeuw op elk
moment kan aanvallen? Of zullen jullie in een
plaats blijven wonen waar een gevaarlijke pest de
mensen vernietigt?

Als jullie dus met dezelfde vastheid van overtui-
ging in Allåh geloven zoals jullie geloven in het
gevaar van een slang of een bliksem of een leeuw
of van de pest, dan is het voor jullie niet mogelijk
om Hem te weerstaan door ongehoorzaamheid en
zo straf over jezelf af te roepen of om de band van
oprechtheid en trouw die jullie aan Hem bindt te
verbreken.

O mensen die tot rechtschapenheid en waarheid
worden opgeroepen, wees er volledig van verze-
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kerd dat alleen wanneer jullie harten vervuld zul-
len raken met vaste overtuiging, de Goddelijke
aantrekking in jullie wortel zal schieten en jullie
schoongewassen zullen worden van de lelijke smet
van zonde. Misschien zullen jullie zeggen dat jul-
lie die overtuiging hebben, maar jullie moeten
ervoor zorgen eraan te denken dat dit gevoel niets
meer is dan misleiding van jullie kant. Jullie heb-
ben zeer zeker nog niet die vaste overtuiging, want
jullie vervullen niet de voorwaarden die te allen
tijde per definitie in acht moeten worden genomen.
Jullie hebben nog niet al jullie zondige handelwij-
zen opgegeven. Jullie hebben nog niet de eerste
stap genomen, die jullie genomen moesten hebben
op het moment dat jullie deze vaste overtuiging
kregen. Jullie vrezen zonde nog niet zoals het
moet. Jullie kunnen zelf zeer goed dit probleem in
jullie eigen gedachten oplossen. Iemand stopt
nooit zijn hand in een hol wanneer hij weet dat die
bewoond wordt door een giftige slang, noch eet hij
bewust van voedsel waarvan hij reden heeft te
 geloven dat het vergiftigd is. Noch zal hij onna-
denkend een woud inwandelen waar een leeuw
zich ophoudt. Hoe kunnen dan jullie handen en

Verlossing van zonde ligt in volmaakte overtuiging

51

AII-PublicatiesJullie hebben nog niet al jullie zondige handelwij-AII-PublicatiesJullie hebben nog niet al jullie zondige handelwij-
zen opgegeven. Jullie hebben nog niet de eersteAII-Publicatieszen opgegeven. Jullie hebben nog niet de eerste



voeten, jullie ogen en oren het wagen zonde te ple-
gen wanneer jullie dezelfde mate van zekerheid
hebben wat betreft de straf en beloning van Allåh
wat betreft jullie levensgedrag? Hoe kunnen jullie
jezelf in gezond verstand in een vuur gooien, 
waarvan jullie weten dat het jullie tot as zal 
verbranden? En denk er altijd aan dat de verdedi-
gingswallen die door vaste overtuiging zijn
gebouwd tegen zonde werkelijk zo hoog als de
 hemelen zijn, zodat de Satan deze niet kan beklim-
men om tot jullie te geraken wanneer jullie deze
eenmaal goed hebben opgebouwd.

Eenieder die gereinigd is, is gereinigd door vast-
heid van geloof. Het is geloof dat jullie de kracht
geeft om ontberingen te verdragen, zelfs in die
mate dat een koning wordt overgehaald troonsaf-
stand te doen en het leven van een asceet te leiden.
Geloof lost alle moeilijkheden op. Geloof stelt de
mens in staat Allåh te zien. Alle gedachten van een
zoenoffer zijn vals, want elke vorm van reinheid
komt alleen uit vaste overtuiging voort. Het enige
wat de mens verlost van zonde en hem doet voor-
uitgaan in oprechtheid en standvastigheid, verder
zelfs dan de engelen, is geloof en geloof alleen.
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Alle godsdiensten die er niet in slagen deze vast-
heid van overtuiging te scheppen, zijn vals. Alle
godsdiensten die er niet in slagen God te tonen
door middelen waaraan geen zweem van twijfel
kleeft, zijn vals. En vals zijn ook al die godsdien-
sten die niets meer bevatten dan een handjevol
verhalen en fabels over wat er in het verleden is
gebeurd.

Stel je niet tevreden met fabels

Allåh bestaat zelfs nu nog zoals Hij in het verleden
bestond. Ook Zijn krachten zijn hetzelfde gebleven
zoals in het verleden en Hij is nog steeds in staat
tekenen te tonen zoals Hij voorheen in staat was.
Waarom zouden jullie je dan tevreden stellen met
louter verhalen en fabels? Die godsdienst die niets
meer bevat dan verhalen van wonderen die in het
verleden werden getoond, is dood en vernietigd, en
dood zijn die mensen op wie Allåh niet neerdaalt
met gratie en genade en tot wie de Goddelijke
Hand zelf niet is neergedaald voor reiniging.

Net zoals de mens aangetrokken wordt tot de
 geneugten van deze wereld wanneer hij de bekoor-
lijkheden daarop met zijn eigen ogen ziet, evenzo
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wordt hij tot Allåh aangetrokken wanneer hij met
volmaakte zekerheid te weten komt, dat de geeste-
lijke geneugten zelfs zoeter zijn. Het magnetisme
van Goddelijke schoonheid oefent zo’n kracht uit
op zijn geest, dat al het andere voor hem niet meer
waarde schijnt te hebben dan louter afval.

De mens wordt alleen dan van zonde bevrijd wan-
neer hij met volmaakt geloof de kracht van Allåh
en de zekerheid van Goddelijke vergelding te
weten komt. Onwetendheid is de wortel van alle
overmoedigheid en niemand zal verstoken zijn van
vrees voor Allåh, zelfs niet in de minste mate, wan-
neer hij kennis van het Goddelijke deelachtig is.

Wanneer een huiseigenaar weet dat een gevaar-
lijke watervloed naar zijn huis opstijgt of dat het
van alle kanten door vuur is omringd, dan zal hij
onmiddellijk daaruit vluchten. Hoe kunnen jullie
het dan wagen jullie levenswandel niet te veran-
deren als jullie geloof in Allåh, in de Goddelijke
vergelding en beloning, gestold is in een vaste, on-
wrikbare overtuiging? Open daarom jullie ogen en
bestudeer nauwgezet de wet van Allåh die overal
in het heelal werkzaam is. Wees niet als ratten die
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alleen maar in de aarde wroeten en diep erin weg-
dalen. Wees als een duif die in staat is torenhoog
de hemelen in te vliegen – een duif die zich alleen
gelukkig voelt wanneer die in de zuivere lucht van
hogere sferen vliegt.

Na de bai‘at van berouw bij mij te hebben afge-
legd, zorg er dan voor dat jullie niet geketend
blijven aan jullie vroegere zondige handelwijzen.
Wees niet als een slang die net zo goed een slang
blijft zoals hij dat tevoren was nadat hij zijn vel
heeft afgeschud. Denk aan de dood die jullie elk
moment nadert, hoewel jullie je daarvan niet be-
wust zijn. Doe je best om je te reinigen, want de
mens kan alleen dan nabijheid bereiken tot de
Bron van reinheid bij uitstek, wanneer hij zelf tot
het uiterste van zijn vermogens rein wordt.

De wijze om reinheid te bereiken is door het
gebed dat in ware nederigheid van geest
wordt verricht

De belangrijkste vraag is hoe deze zegeningen te
winnen. Op deze vraag heeft Allåh Zelf het ant-
woord gegeven, te weten: Zoek hulp van Allåh
door gebed en volharding (zie 2:153).

De wijze om reinheid te bereiken is door gebed
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Wat is salåt? Het is een gebed gericht tot Allåh in
ware nederigheid van geest en met het volledige
bewustzijn van Zijn reinheid, Zijn prijzenswaar-
digheid, Zijn heiligheid, gekoppeld aan een
brandend verlangen van de kant van de biddende
voor Goddelijke vergeving en voor zegeningen
voor de Heilige Profeet (v.z.m.h.). Wanneer jullie
dus opstaan voor het gebed, beperk je dan niet,
zoals onwetende mensen, tot de voorgeschreven
Arabische woorden, want het gebed en de istighfår
(smeekbede voor vergiffenis) van vele mensen zijn
slechts formeel, zonder inhoud. Richt jullie sme-
kingen naast die welke men aantreft in de Korån,
die het Woord van God is, en die in de Ïadßth, die
het woord is van de Heilige Profeet, in jullie eigen
taal tot de Heer met een oprechte nederigheid die
een permanente indruk op jullie geest moet ach-
terlaten.

Verschillende gemoedstoestanden tijdens de
vijf dagelijkse gebeden

Wat zijn de vijf dagelijkse gebedsdiensten? Het
zijn projecties van jullie verschillende gemoeds-
toestanden gedurende de dag. Ten tijde van be-
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proevingen ervaren jullie vijf toestanden en jullie
natuur eist dat jullie die moeten doorlopen.

De eerste hiervan is wanneer jullie gewaarschuwd
worden dat jullie op het punt staan door een ramp
getroffen te worden. Bijvoorbeeld, stel je voor dat
er een dagvaarding is uitgevaardigd om bij de
rechtbank aanwezig te zijn. Dit is de eerste toe-
stand die jullie kalmte en tevredenheid verstoort.
Deze toestand komt overeen met de tijd wanneer
de zon begint te dalen, zoals bij het ontvangen van
een dagvaarding. Overeenkomstig deze toestand
is het middaggebed (˚oehr) voorgeschreven, de
tijd waarop de zon begint te dalen.

Jullie ervaren de tweede toestand wanneer jullie
dichtbij de plaats van de ramp worden gebracht.
Bijvoorbeeld, wanneer je krachtens de dagvaar-
ding in hechtenis bent genomen en voor de rechter
wordt geleid. Op dat moment verkeer je in angst
en het licht van veiligheid lijkt je als het ware bijna
te verlaten. Deze toestand komt overeen met de
tijd waarop het licht van de zon afneemt en het
menselijk oog zich op de zon kan fixeren en het
duidelijk wordt dat zijn tijd van ondergaan nadert.
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Overeenkomstig deze geestelijke toestand is de na-
middaggebedsdienst (‘a©r) voorgeschreven.

De derde toestand doet zich voor wanneer je alle
hoop verliest om van de ramp verlost te worden.
Bijvoorbeeld, nadat de bewijsstukken voor de ver-
volging zijn vastgesteld, die bedoeld zijn je
ondergang te bewerkstelligen, wordt je van een
vergrijp beschuldigd en wordt een tenlastelegging
opgesteld. Op dat moment raak je bijna buiten zin-
nen en begin je jezelf als een gevangene in te
beelden. Die toestand komt overeen met de tijd dat
de zon ondergaat en hoop op daglicht tot een einde
komt. Het zonsonderganggebed (maghrib) is voor-
geschreven met betrekking tot deze geestelijke
toestand.

De vierde toestand treedt op wanneer je door de
ramp wordt getroffen en haar diepe duisternis je
volkomen omhult. Bijvoorbeeld, wanneer na
 afsluiting van de bewijsvoering je schuldig bevon-
den en veroordeeld wordt en overgedragen wordt
aan de politie voor detentie. Deze toestand komt
overeen met de tijd dat de nacht komt, wanneer
alles in diepe duisternis valt. De avondgebeds-

ARK VAN NOACH

58

AII-Publicatiesde zon ondergaat en hoop op daglicht tot een eindeAII-Publicatiesde zon ondergaat en hoop op daglicht tot een einde



dienst (‘isjå) is voorgeschreven overeenkomstig
deze geestelijke toestand.

Wanneer je een bepaalde tijd in de duisternis van
leed hebt doorgebracht, welt de Goddelijke genade
op en verlost je van de duisternis, net zoals de da-
geraad volgt op de duisternis van de nacht en het
daglicht begint te verschijnen. De dageraadgebeds-
dienst (fadjr) is voorgeschreven overeenkomstig
deze geestelijke toestand. Allåh, de Allerhoogste,
heeft met het oog op jullie vijf veranderlijke
 gemoedstoestanden jullie vijf gebedsdiensten voor-
geschreven. Jullie kunnen dus begrijpen dat deze
diensten zijn voorgeschreven voor het welzijn van
jullie ziel. Indien jullie bescherming wensen tegen
deze rampen, dan moeten jullie de vijf dagelijkse
diensten niet veronachtzamen, aangezien die een
weerspiegeling zijn van jullie innerlijke en geeste-
lijke toestanden. Het gebed is een remedie tegen de
rampen die jullie kunnen bedreigen. Jullie weten
niet met welk soort van omstandigheden jullie de
volgende dag worden geconfronteerd. Begin dus,
voordat de dag begint, jullie Goddelijke Meester
vurig te smeken dat de dag een bron van welzijn en
zegeningen voor jullie moge zijn.

Gemoedstoestanden tijdens de vijf dagelijkse gebeden
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Vermaning voor de rijken en vermogenden

O jullie die rijk zijn, die koningen zijn, die miljo-
nairs zijn, onder jullie zijn er weinigen die Allåh
vrezen en die op al Zijn wegen waarheidlievend
en standvastig blijven. De meesten zijn van dien
aard dat ze hun hart verpanden aan de rijkdommen
van deze wereld en hun hele leven besteden aan
deze bezigheid zonder enige aandacht te schenken
aan de dood. Iedere rijke persoon die zich niet door
het gebed tot Allåh richt, wiens houding tegenover
Allåh er een van achteloosheid is, zal de zonden
van iedereen die een band met hem heeft op zijn
hoofd dragen. Iedere rijke persoon die drinkt, zal
op zijn hoofd de zonden dragen van iedereen onder
hem die met hem meedrinkt.

O verstandige mensen! Deze wereld duurt niet
voor eeuwig. Neem de regie over je leven en wees
stabiel. Geef alle buitensporigheden op. Laat alle
bedwelmende middelen staan. Wijn, bier, whisky
etc., zijn niet de enige schadelijke dranken.
Opium, marihuana, tjaras, bhang, tarie [Indiase
bedwelmende middelen] en alle andere bedwel-
mende middelen waaraan je verslaafd raakt,
hebben alle een dodelijke uitwerking op de herse-
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nen en zullen uiteindelijk fataal blijken. Jullie die-
nen van al zulke zaken weg te blijven. We kunnen
in feite helemaal niet begrijpen waarom jullie je-
zelf wennen aan het gebruik van zaken, die elk jaar
voor jullie eigen ogen de ondergang vormen van
duizenden mensen en zelfs hun dood veroorzaken,
terwijl de straf die in het Hiernamaals komt iets
zeer aparts is, bovenop alle nadelen die hier met
deze zaken vergezeld gaan.

Word rechtschapen en Godvrezend, zodat jullie
langer zullen leven en gezegend worden door
Allåh. Teveel opgaan in luxe, comfort, onver -
antwoordelijk leven is een vloek, net zoals het
slechtgemanierd en harteloos is om onverschillig
te staan tegenover het leed van anderen.

Iedere rijke persoon is net zozeer verantwoordelijk
voor zijn gepaste vervulling van zijn plichten te-
genover zijn Schepper en zijn medemens als een
arme. In feite is een rijke zelfs meer verantwoor-
delijk. Hoe ongelukkig is inderdaad degene die
zich omwille van dit korte leven op deze wereld
volledig van Allåh afwendt; die met zo’n onver-
schrokkenheid verboden zaken gebruikt alsof ze
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zeer wettig zijn; die, wanneer hij boos is, als een
maniak tegen mensen tekeer gaat, beledigende taal
gebruikt, bereid om te verwonden en te doden; en
die, in de jacht naar zijn lusten, in extreme mate
schaamteloos wordt. Zo iemand zal nooit werke-
lijke voorspoed kennen.

Mijn beste mensen! Jullie zijn slechts voor korte
tijd op deze wereld, waarvan een groot deel reeds
is verstreken. Stel jullie Meester niet teleur. Zelfs
een wereldlijke overheid kan jullie vernietigen
wanneer zij ontevreden over jullie is. Hoe groter
is daarom niet jullie plicht om jullie Schepper niet
teleur te stellen. Niemand kan jullie vernietigen
wanneer jullie rechtschapen worden geacht in de
ogen van de Heer. Hij zal jullie Zelf beschermen
en geen enkele bloeddorstige vijand zal in staat
zijn jullie iets aan te doen. Er bestaat anderzijds
geen bescherming voor jullie en jullie zullen in
constante angst voor jullie vijanden moeten leven,
onbehaaglijk en rusteloos en vol met akelige voor-
gevoelens, en de latere dagen van jullie leven
zullen met veel zielenleed voorbijgaan. Allåh zal
Zelf de bescherming worden van degenen die bij
Hem staan. Kom daarom tot Hem en laat alle

ARK VAN NOACH

62

AII-Publicatiesis daarom niet jullie plicht om jullie Schepper nietAII-Publicatiesis daarom niet jullie plicht om jullie Schepper niet
teleur te stellen. Niemand kan jullie vernietigen

AII-Publicaties
teleur te stellen. Niemand kan jullie vernietigen



 soorten van tegenstand tegen Hem achterwege.
Wees nooit onachtzaam in het vervullen van de
plichten die Hij jullie heeft opgelegd. Onderdruk
nooit Zijn schepselen, niet met de hand of met een
gesproken woord, en wees altijd bevreesd voor de
toorn uit de hemel, want hierin ligt de enige weg
naar verlossing.

Aan de geleerde mensen in de islåm

O geleerde mensen onder de moslims! Wees niet
haastig in mij te verwerpen als onwaar. Er zijn vele
diepe geheimen die de mens niet makkelijk of met-
een kan begrijpen. Jullie mogen niet klaarstaan om
een zaak te verwerpen op het moment dat jullie
ervan horen, want dit is niet de weg van de recht-
schapenen. Als er geen dwalingen onder jullie
hadden bestaan en als jullie niet bepaalde ƒadßths
op een wijze tegengesteld aan hun ware betekenis
hadden geïnterpreteerd, dan zou de komst van de
Messias, als een rechter en een arbiter onder jullie,
niet nodig zijn geweest. De missie die jullie aan
deze komst toeschrijven, namelijk dat hij zijn
krachten zal bundelen met de Mahdß om tegen alles
en iedereen oorlog te voeren om hen met geweld
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tot de islåm te bekeren, is een opvatting die schande
brengt over onze godsdienst. Waar in hemelsnaam
staat in de Korån geschreven dat oorlog toegestaan
is om je godsdienst via geweld te verspreiden? In-
tegendeel, we zien dat Allåh zegt in het Heilige
Boek: Er is geen dwang in de godsdienst (2:256).
Vanwaar zal de Messias, de zoon van Maria, dus
het recht verkrijgen om geweld te gebruiken om
mensen tot de islåm te bekeren? De hele Korån
staat vol met verzen die ons leren dat er geen
dwang kan zijn in de godsdienst. En het is absoluut
duidelijk over het punt, dat toen de Heilige Profeet
het zwaard opnam, hij dit niet deed om door middel
hiervan de islåm te verspreiden, maar alleen van-
wege de volgende redenen:

1.      Als een passende straf voor degenen die een
groot aantal moslims hadden gedood, en vele
anderen zonder rechtmatige reden uit hun
huizen hadden verdreven. We lezen in het
Heilige Boek: Toestemming is gegeven aan
degene die strijden, omdat ze onderdrukt
worden, en Allåh heeft inderdaad de macht
hen te helpen (22:39), (ondanks de over-
macht tegenover hen).
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2.      Of die oorlogen waren defensief en werden
gevoerd tegen mensen die geen middel on-
beproefd lieten om de islåm uit te roeien en
zijn verspreiding te stoppen en die het
zwaard gebruikten om dit te doen.

3.      Of ze werden gevoerd om op te komen voor
wettige vrijheden. Afgezien van de expedities
voor deze drie doeleinden, voerden de Hei-
lige Profeet (v.z.m.h.) en zijn gezegende
chalßfa’s helemaal geen oorlog. In feite ver-
droeg de islåm, voordat die in zelfverdediging
de wapenen opnam, met zwijgende standvas-
tigheid in dusdanige mate onderdrukkingen,
dat er geen voorbeeld bestaat van zo’n ver-
draagzaamheid in de geschiedenis van andere
volkeren. Wat voor soort messias en mahdß
zullen het dan zijn die beginnen aan hun
 missie door vanaf het eerste moment hun
 tegenstanders over de kling te jagen?

De religieuze leiders van het land

Op gelijke wijze zijn de leiders met hun overgeërfde
titels van de zogenaamde spirituele orden en de pßrs
(religieuze leiders) van dit land zover van de islåm
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verwijderd en gaan dag en nacht zo op in hun scha-
delijke nieuwigheden, dat ze geen idee hebben van
de moeilijke tijden die de islåm doorstaat. Wanneer
je hun bijeenkomsten bezoekt, dan zie je dat ze in
plaats van de Heilige Korån en de Ïadßth deinen en
wiegen op de tonen van muziekinstrumenten en
qawwali’s (liederen) met daarbij nog talloze bid‘ats
(nieuwigheden). Maar ondanks dit alles beweren ze
religieuze leiders en volgelingen van de Heilige
Profeet (v.z.m.h.) te zijn.

Inderdaad kan een ieder beweren dat hij Allåh lief-
heeft, maar alleen hij heeft Allåh werkelijk lief,
van wiens liefde de hemel zelf getuigt. Een ieder
beweert dat hij een volgeling is van de ware reli-
gie, maar alleen de religie van die persoon is waar,
die in dit leven zelf licht ontvangt. En een ieder
zegt dat hij verlossing zal bereiken, maar alleen
degene aan wie in dit aardse leven licht is gegeven,
heeft het recht deze aanspraak te maken.

Dit is de tijd voor dienstbetoon aan de zaak
van de religie

Mijn beste mensen! Dit is de tijd voor het dienen
van de zaak van de religie die jullie beweren te
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 belijden. Realiseer je de waarde van deze unieke
gelegenheid, want als je dit aan je voorbij laat
gaan, zal het zich niet een tweede maal aan je
voordoen.

Jullie zijn de volgelingen van een onvergelijkelijk
grote en verheven Profeet, dus waarom verliezen
jullie de moed? Wees standvastig in geloof en
wees een goed voorbeeld dat zelfs de engelen in
de hemel zich zullen verbazen over jullie kracht
en standvastigheid en voor jullie zegeningen bid-
den.

Hiermee sluit ik af en ik bid dat deze leer van mij
vruchtbaar en nuttig voor jullie zal zijn en een ver-
andering in jullie harten zal teweegbrengen, die
jullie als sterren op aarde zal maken, die de wereld
zullen vullen met het licht en leven dat jullie van
de Heer ontvangen.

Åmßn.

Dit is de tijd voor dienstbetoon aan de zaak van de religie

67

AII-PublicatiesHiermee sluit ik af en ik bid dat deze leer van mijAII-PublicatiesHiermee sluit ik af en ik bid dat deze leer van mij



Appendix

Geloofsverklaring van
ha˙ratMirza Ghulam Ahmad

1
“Wij geloven in de vijf fundamenten waarop de islåm
gebaseerd is en we houden ons aan het Woord van God,
de Heilige Korån, die wij verplicht zijn te volgen. Wij
geloven dat er niemand is om aanbeden te worden
 behalve Allåh, en dat onze leider Mohammed Moestafa,
vrede en zegeningen van  Allåh zij met hem, Zijn Bood-
schapper en de Laatste Profeet is. Wij geloven dat alles
wat Allåh gezegd heeft in de Heilige Korån, en alles
wat de Heilige Profeet Mohammed  gezegd heeft, waar
is, zoals hierboven vermeld. En we stellen dat een ieder
die ook maar een jota verwijdert uit de Sjari‘ah van de
islåm, of daar ook maar een jota aan toevoegt, zonder
geloof is en buiten de islåm staat.

Ik draag mijn volgelingen op dat ze met heel hun hart
moeten geloven in de Kalima Tayyiba: Lå ilåha ill-
Allåh, Moeƒammad-oer Raso—el-Oellåh (Er is geen god
dan Allåh en Mohammed is de Boodschapper van
Allåh) en moeten sterven in dat geloof. Zij moeten in
alle profeten en in alle geopenbaarde boeken geloven,
waarvan de waarheid blijkt uit de Heilige Korån. En zij
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moeten zich houden aan de islåm, correct en zoals het
hoort, door als verplicht voor henzelf te beschouwen:
Salåt (gebed), Saum (vasten), Zakåt (liefdadigheid) en
Ïadj (bedevaart naar Mekka), en alle plichten die Allåh
en Zijn boodschapper hebben opgelegd; en door alles
wat verboden is als onwettig te beschouwen. Kortom,
het is verplicht om in al die zaken te geloven die
 betrekking hebben op geloof en praktijk, waarover de
rechtschapen religieuze leiders van de islåm uit het ver-
leden het eens zijn, en die bij consensus van de opinie
van de Ahl as-Soenna beschouwd worden gezamenlijk
de religie van de islåm te vormen. En wij roepen de
hemel en de aarde aan om te getuigen dat dit onze
 religie is.”

— Ayyåm as-Soelƒ, pagina’s 86–87.

2
“Onze Kalima is: Er is geen god dan Allåh en Moham-
med is de Boodschapper van Allåh. Ik geloof in Allåh,
de engelen, de boodschappers, de geopenbaarde Boe-
ken, paradijs en hel, en de Dag der Opstanding. Ik
accepteer de Heilige Korån als het Boek van Allåh en
ik accepteer Mohammed, vrede zij met hem en de
 zegeningen van Allåh, als de ware Profeet. Ik maak
geen aanspraak op het profeetschap. En ik beweer niet,
God verhoede, dat er sprake is van enige toevoeging of
weglating van de Heilige Korån zoals die aan ons
 gegeven is door de Heilige Profeet Mohammed, vrede
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en zegeningen van Allåh zij met hem. En ik getuig dat
hij de laatste van de Profeten is en de grootste van alle
profeten, en een bemiddelaar over zondaars.”

— Anwår al-Islåm, p. 34.

3
“En broeders, weet je dat de fatwå’s van koefr [verkla-
ringen van ongeloof tegen ha˙ratMirza] niet gebaseerd
zijn op gedegen onderzoek en zelfs geen  grein van
waarheid bevatten. Beter gezegd, zijn al die verklarin-
gen pure verzinselen gebaseerd op bedrog, onrecht en
leugens. Deze mensen weten heel goed dat ik een gelo-
vige ben en ze hebben met hun eigen ogen gezien dat
ik een moslim ben, dat ik geloof in de Ene God Die
geen deelgenoten kent, dat ik getuig van de Kalima: Er
is geen God dan Allåh, en dat ik het Boek van Allåh,
de Korån, accepteer alsmede Zijn boodschapper
 Mohammed, vrede zij met hem en de zegeningen van
Allåh, als laatste van de Profeten, en ik geloof in de en-
gelen, de Dag der Opstanding, hemel en hel, dat ik de
gebeden verricht en vast, dat ik behoor tot de Ahl-i
Qibla [degenen die zich naar de islamitische gebeds-
richting  keren], dat ik als onwettig beschouw alles wat
de Heilige Profeet tot onwettig heeft verklaard en als
wettig alles wat hij tot wettig heeft verklaard, dat ik
niets aan de Sjari‘ah heb toegevoegd, noch daaruit heb
weggenomen, zelfs geen jota, en dat ik alles accepteer
wat van de Boodschapper Allåh, vrede zij met hem en
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de zegeningen van Allåh, tot ons is gekomen, of ik het
geheim daarvan begrijp of niet, en dat ik door de genade
van Allåh een gelovige ben en geloof in één God.”

— No—er al-Ïaq, deel 1, p. 5.

4
“Deze mensen bedriegen de massa en leiden hen tot de
denkfout dat wij een nieuwe Kalima of een nieuw
gebed hebben uitgevonden. Welk antwoord kan ik
geven op zulke verzinsels? Door soortgelijke verzinsels
plaatsten zij een nederig menselijk wezen in de drie-
eenheid. Kijk, wij zijn moslims en behoren tot de
Oemmah [volgelingen] van Mohammed. Wat ons be-
treft is het uitvinden van een nieuwe vorm van bidden
of je van de Qibla afwenden daden van koefr [onge-
loof]. Wij accepteren alle geboden van de Heilige
Profeet en zijn van mening dat het negeren van zelfs
een klein gebod iets slechts is. Mijn aanspraak is onder-
geschikt aan het Woord van God en het woord van de
Heilige Profeet. We hebben geen nieuwe Kalima, geen
nieuwe vorm van gebed, geen nieuwe Ïadj of onze
eigen aparte moskee in strijd met gehoorzaamheid aan
de Heilige Profeet. Onze missie is deze godsdienst
[islåm] dienstbaar te zijn, zodat het de overhand boven
alle andere godsdiensten zal hebben, en het volgen van
de Heilige Korån en de overleveringen waarvan bewe-
zen is dat die van de Profeet van God afkomstig zijn.
Wij achten het noodzakelijk zelfs een zwakke ƒadßth te
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volgen als die niet tegen de Heilige Korån ingaat. Wij
beschouwen Boechårß en Moeslim [de twee ƒadßth-ver-
zamelingen] als de meest betrouwbare boeken na het
Boek van Allåh [de Heilige Korån].”

— Roehåni Chazå’in nr. 2, 
verzamelde lezingen en verhandelingen 

van Ha˙ratMirza Ghulam Ahmad, deel 7, p. 138.

5
“Profeten komen met het doel de godsdienst te veran-
deren, de Qibla [richting waarin mensen bidden] te
veranderen, sommige van de [bestaande] geboden af te
schaffen en sommige nieuwe geboden in te voeren.
Maar in mijn geval is er geen aanspraak op zo’n grote
ommekeer. Het is dezelfde Islåm als voorheen,
 hetzelfde gebed als voorheen, dezelfde Uitverkoren
Profeet als voorheen, en hetzelfde Heilige Boek als
voorheen. Men hoeft geen van zulke zaken uit het oor-
spronkelijke geloof weg te nemen om zo een enorme
verbijstering te veroorzaken. De aanspraak de Beloofde
Messias te zijn zou gevaarlijk zijn geweest, en het
waard om met voorzichtigheid te behandelen, als er, in
combinatie met deze aanspraak, sprake zou zijn van
enige verandering – God verhoede – in de geboden van
het geloof, zodat onze praktijken enigszins zouden
 verschillen met die van andere moslims. Wanneer er
van dit alles geen sprake is, en de enige kwestie in het
geding het levend of dood zijn van Jezus is, waarbij de
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aanspraak de Beloofde Messias te zijn slechts een
 afgeleide van deze kwestie is, en deze aanspraak geen
verandering in de praktijken van het geloof met zich
meebrengt, noch de leerstellingen van de islåm negatief
beïnvloedt, is er dan nog behoefte aan een groot wonder
of teken dat getoond moet worden ter acceptatie van
deze aanspraak, welke eis van oudsher een gewoonte
van de mensen is in geval van een aanspraak op een
profeetschap? Is het moeilijk voor een oprechte en god-
vrezende persoon om een   moslim te accepteren, die
God ter ondersteuning van de islåm heeft gezonden en
wiens doestellingen zijn dat hij de schoonheid van de
islåm aan de mensen onthult, en bewijst dat de islåm
gevrijwaard is van de kritiek van de moderne filosofie,
en de moslims laat neigen naar de liefde voor Allåh en
de Boodschapper?

Indien de aanspraak de Beloofde Messias te zijn be-
paalde verplichtingen met zich mee zou brengen die de
geboden en het geloof van de Sjari‘ah negatief zouden
beïnvloeden, dan zou dat inderdaad vreselijk zijn
 geweest. Wat men zou moeten onderzoeken is welke
islamitische waarheid heb ik veranderd door mijn aan-
spraak, en welke van de geboden van de islåm heb ik
door mijn aanspraak zelfs een jota laten toenemen of
afnemen? Ja, ik heb een profetie geïnterpreteerd op een
wijze die de Almachtige Allåh aan mij geopenbaard
heeft in deze tijd. De Heilige Korån is getuige van de
waarheid van deze interpretatie, en zo zijn de betrouw-
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bare overleveringen van de Heilige Profeet. Waarom
moet men dan zoveel moord en brand schreeuwen?”

— Åinah Kamålåt Islåm, p. 339.

6
“Het is absurd om te denken dat door het aanvaarden
van mijn aanspraak er enige vrees ontstaat dat het ge-
loof geschaad wordt. Ik begrijp niet wat die schade zou
kunnen veroorzaken? Het zou alleen geschaad worden
als deze nederige dienaar de mensen zou dwingen een
nieuwe leer te volgen, tegengesteld aan de leer van de
islåm. Bijvoorbeeld, als ik een wettige zaak verklaard
had onwettig te zijn of vice versa, of als ik bepaalde
veranderingen had ingevoerd in die geloofszaken die
essentieel zijn voor verlossing, of iets had toegevoegd
of weggenomen in zaken zoals vasten, gebed, bede-
vaart, liefdadigheid (Zakåt), etc., die door de Sjari ‘ah
voorgeschreven plichten zijn. Als ik bijvoorbeeld tien
of twee gebeden had voorgeschreven in plaats van de
vijf dagelijkse gebeden, of twee maanden vasten had
voorgeschreven in plaats van één maand, of vasten voor
minder dan een maand, dan zou men een compleet
 spiritueel verlies lijden, sterker nog, ongeloof en de-
structie. Maar als de situatie dusdanig is dat deze
nederige dienaar herhaaldelijk alleen dit zegt: O broe-
der, ik heb geen nieuwe godsdienst noch een nieuwe
leer gebracht, maar ik ben een van jullie, en een moslim
zoals jullie, en voor ons moslims is er geen ander boek
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te volgen behalve de Heilige Korån, noch is er een
ander geopenbaarde boek waartoe we anderen uitnodi-
gen om te volgen, en als ik bevestig dat er, buiten de
Arabische Ahmad, de laatste der Profeten (vrede zij met
hem en zegeningen van Allåh), niemand anders is om
ons te leiden en niemand anders die door ons gevolgd
moet worden, en niemand anders die wij graag door
 anderen gevolgd zien worden, waar dan ligt het risico
voor een religieuze moslim om mijn aanspraak, die ge-
baseerd is op de openbaring van Allåh, te accepteren?”

— Izåla Auhåm, pagina’s 181–182.

7
“Tenslotte verklaar ik nogmaals voor het grote publiek,
dat ik zweer bij Allåh dat ik geen kåfir [ongelovige]
ben. Mijn overtuiging is: Er is geen god dan Allåh en
Mohammed is de Boodschapper van Allåh. En met be-
trekking tot de Heilige Profeet geloof ik [in het vers van
de Korån]: ‘Hij is de boodschapper van Allåh en het
zegel der profeten.’ Ik zweer dat deze uitspraak van mij
waar is zo vaak als er heilige namen van God zijn, en
zo vaak als er letters in de Heilige Korån staan, en zo
vaak als er deugden van de Heilige Profeet zijn in de
ogen van God. Geen van mijn geloofsopvattingen is in
strijd met de geboden van Allåh en de Heilige Profeet.
Wie anders denkt heeft het zelf mis. Wie mij zelfs nu
als een kåfir beschouwt en niet ophoudt met takfßr [een
moslim een   kåfir noemen], laat hij er dan aan denken
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dat hij na de dood zeker zal worden ondervraagd. Ik
zweer bij de Almachtige Allåh dat ik zo’n geloof in
Allåh en de Heilige Profeet Mohammed heb, dat als al
het geloof dat in deze tijd aanwezig is tegen mijn geloof
op een weegschaal zou worden geplaatst, dan zal, bij
de gratie van de Verhevene, mijn geloof zwaarder zijn.”

— Karåmåt as-˝ådiqßn, p. 25.

�
Ha˙rat Mirza Ghulam Ahmad en de Lahore Ahma-
diyya Beweging geloven dus in alle leerstellingen en
praktijken van de islåm, zoals vastgelegd in de Heilige
Korån en in de Ïadßth-boeken, en zoals erkend door de
geschiedenis heen door de religieuze leiders van de Ahl
as-Soenna.
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