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HET BELANG VAN ONZE
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Beste broeders en zusters, één van de doelstellingen van
de Islām is het waarborgen van het leven. Onze religie
kent een aantal regels om de gezondheid te beschermen.
Onze gezondheid is namelijk het grootste geschenk van
Allah ﷻ. Een muʾmin is verantwoordelijk voor het
beschermen van zijn fysieke en mentale gezondheid. Die
bescherming begint altijd met reinheid. De Islām
beschouwt reinheid als onderdeel van het geloof. De
Profeet  ﷺzei namelijk: ‘Reinheid is de helft van de
īmān.’1 Beste moslims, laten we vrede in ons hart brengen
door regelmatig Allah  ﷻte gedenken. Laten we rust
vinden met het barmhartige klimaat van de Ramaḍān en
met de Qurʾān. Immers, de Ramaḍān is de maand van de
Qurʾān. Beste gemeenschap, iedere minuut die we gezond
doorbrengen is van onschatbare waarde. Laten we alleen
van ḥalāl voedingsmiddelen eten en drinken. Laten we
wegblijven van schadelijke gewoontes die onze
gezondheid in gevaar kunnen brengen en in onze religie
verboden zijn. Moge Allah  ﷻons blijvend gezondheid
schenken en onze gezondheid beschermen. Āmīn.
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