As-salaamu ‘alaikum
Vrede zij met u

Uitgave: Stuurgroep Islam
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Actueel
Lezing:

Spiritualiteit en maatschappij
Op zondag 28 december j.l. organiseerde
de stichting 'Al Ummah United' een lezing
verzorgd door ustadz Ahmad Kasijo met als
onderwerp "Spiritualiteit en Maatschappij",
waarbij
ook
niet-moslims
waren
uitgenodigd. De lezing viel samen met het
begin van het Islamitische nieuwjaar 1430
A.H.
Ustadz Kasijo belichtte dat de weg van
spiritualiteit bewandelen in de Islam inhoudt
contacten leggen met Allah, de Schepper
van het heelal. Dit geschiedt in fasen zoals
hij liet zien middels Koranverzen. Die
contacten dienen te resulteren in een
positieve uitstraling naar
de samenleving toe.

Spiritueel

lezing vond de launching plaats van de
radioprogramma's van 'Khutbah United'. De
radioprogramma's worden al 3 jaren
verzorgd,
waarbij
een
scala
aan
onderwerpen aan bod komen. Het
maandblad 'Iqro' United' dat al 6 jaren
verschijnt is evenals 'Khutbah United' een
werkarm van de Stg. Al Ummah.
De directeur van Cultuur, Stanley Sidoel,
feliciteerde de Stichting met de behaalde
resultaten en de Moslimgemeenschap met
het Moslim nieuwjaar. Hij riep alle
geloofsovertuigingen op om onderling
relaties te onderhouden en die te
verstevigen om de rust en vrede in het land
te behouden.
Persdienst Iqro' United

Walie Taus, voorzitter
van
voormelde
Stichting,
liet
het
verband zien tussen de
lezing en het Moslim
nieuwjaar c.q. Hidjra,
de emigratie van de
Profeet
Mohammed
van
Mekka
naar
Medina, namelijk het
negatieve, de oude
orde verlaten en zich
inzetten
voor
een
nieuwe (wereld)orde.
Voorafgaand aan de

Islamitisch nieuwjaar
Het Islamitisch nieuwjaar begon dit jaar op 29 december. De Hidjra is de
eerste dag van de maand Muharram en kenmerkt de Emigratie in 622 N.C.
toen de Profeet Mohammed (vzmh) van Mekka naar Medina verhuisde en
aldaar de eerste Islamitische staat vestigde.
De Hidjra was een belangrijk keerpunt voor de Moslimgemeenschap. Na
emigratie naar Medina (voorheen Yathrib) waren de Moslims in staat
eerste echte Moslimgemeenschap te vestigen; sociaal, politiek
economisch
zelfstandig.
De
periode
in
Medina
stelde
Moslimgemeenschap in de gelegenheid
te groeien en sterker te worden, en de
mensen ontwikkelden een hele
samenleving gebaseerd op Islamitische
principes.
Door de band met zijn eigen stam te
verbreken, toonde de Profeet dat stamen familieverbanden ondergeschikt zijn
aan de banden van de Islam.

de
de
en
de

Hidjra in de Moslimwereld
De Hidjra wordt niet groots herdacht in
de Moslimwereld, in ieder geval lang
niet zo groot als de twee belangrijke feesten Id ul-Fitr en Id ul-Adha. Er zijn
geen specifieke religieuze rituelen verbonden aan deze dag, maar vele
Moslims zullen over de algemene betekenis van Hidjra nadenken en deze
periode gebruiken voor goede voornemens voor het nieuwe jaar.
Een persoonlijke Hidjra
De Koran gebruikt het woord Hidjra in de betekenis van verhuizen van een
slechte naar een goede omgeving. Moslims kunnen dus overdenken hoe hun
geloof hun kan helpen om verkeerde levensgewoonten af te leren en
zodoende een beter leven en een hogere geestelijke staat te bereiken.
Ustadz Ahmad Kasijo tijdens de lezing. Foto: PIU

Wij wensen u allen een gezegend Islamjaar 1430 en een gezegend
Gregoriaans jaar 2009 toe.
Bron: BBC religion

Religieus

Uitzendingen

Kennismaking met Allah (deel 5)

Zij werd kort na de aanslagen van 11 september
uitgezonden naar Afghanistan, waar ze gedurende tien
Risaalah T.V. is op 21 december j.l. begonnen met de dagen werd gevangen gehouden door de Taliban.
documentaire “Wetenschappelijke wonderen uit de Hoewel de Taliban bekend stonden om vele negatieve
Koran”. Deze serie is gebaseerd op boeken van Harun zaken zoals vrouwenonderdrukking, was deze periode
Yahya, een Turkse intellectueel. In de afgelopen twee de eerste kennismaking van Ridley met de Islam. Ze
uitzendingen zijn onderwerpen aan bod gekomen als de vertelt hoe ze - ondanks het feit dat ze gijzelaar was schepping van het universum middels
als gast werd behandeld, en
de Oerknal, het steeds uitbreidende
hoe ze in vele situaties heeft
universum, de schepping van de
gevreesd voor haar leven,
mens uit klei, de vingerafdrukken die
doch er steeds versteld van
voor ieder mens uniek zijn, de
stond dat ze op een
ontwikkeling van de mens in de
menswaardige wijze werd
baarmoeder, de relativiteit van tijd en
behandeld. Een van haar
nog veel meer. In de komende edities
conclusies is dan ook dat ze
zullen onder andere aan de orde
zich gelukkig mocht prijzen
komen de atmosfeer die de aarde
dat ze een gevangene was
beschermt, de verschillende lagen
van de Taliban, en niet van
waaruit de aarde bestaat, dat er
Yvonne Ridley
de
Amerikanen
in
deeltjes bestaan die kleiner zijn dan
Guantanamo Bay, waar
atomen, en nog veel meer. Deze
zware mishandeling van gewetenschappelijke feiten lijken wel normaal voor de vangenen schering en inslag is. Na haar vrijlating ging
hedendaagse generaties, doch Yahya bewijst dat deze ze de Koran bestuderen en ontdekte zo de schoonheid
feiten reeds meer dan 1400 jaar geleden in de Koran van de Islam, waarna ze zich bekeerde tot deze
vermeld waren, waarmee hij aantoont dat de Koran een godsdienst.
openbaring van God is.
In de uitzending van zondag 11 januari is - na de
In de uitzending van morgenochtend (4 januari) is er documentaire over Koran en wetenschap - Yusuf Islam
ook een lezing te zien van de journaliste Yvonne Ridley.
aan het woord. Hij vertelt over
de schoonheid van de Islam.
Yusuf Islam was eerder bekend
als de artiest Cat Stevens. Hij
was op dit gebied zeer
succesvol, doch worstelde
steeds met allerlei levensvragen. Hij hield zich veel bezig
met lezen en onderzocht
diverse godsdiensten. Tijdens
zijn zoektocht kreeg hij eens
een Koran cadeau, en hij was
zeer onder de indruk van de
verheven woorden van dit Boek.
Hij bekeerde zich tot de Islam
en nam toen de naam Yusuf
Islam aan.

Het is verplicht voor elke Moslim die de puberleeftijd
heeft bereikt om de Sifaat az-Zaatiya en de Sifaat asSoeboetiya van Allah te kennen en daarin te geloven.
De Sifaat az-Zaatiya (Persoonlijke Eigenschappen)
zijn:
1. Al-Woe-djoed, het bestaan
2. Al-Qiedam, zijnde zonder begin, dus eeuwig in het
verleden
3. Al-Baqaa, zijnde zonder einde, dus eeuwig in de
toekomst
4. Al-Wahdaanieja, geen partner of gelijke hebbende
5. Al-Moegaalafatoe lil hawaadis, het niet gelijk zijn
aan geen enkel schepsel in geen enkel opzicht
6. Al-Qiyaamoe bi nafsihi, het uit zichzelf bestaan,
dus onafhankelijk zijn van iets voor Zijn bestaan.
Geen enkel schepsel heeft een van deze
eigenschappen. Ze behoren uitsluitend toe aan Allah.
De Sifaat as-Soeboetiya (Bewezen Eigenschappen)
zijn:
1. Hay, de Eeuwiglevende
2. ‘Alim, de Wetende
3. Qaadir, de Macht bezittende
4. Moerid, de Wil hebbende
5. Sami’, de Horende
6. Basir, de Ziende
7. Moetakallim, de Sprekende
8. Gaaliq, de Scheppende.
Het tegenovergestelde van de hierbovengenoemde
eigenschappen zijn: dood; onwetendheid; incapabel
zijn; ondergeschikt (of onder dwang) zijn; doofheid;
blindheid; doofstom zijn en schepsel zijn. Het is
absoluut onmogelijk dat Allah deze tekortkomingen of
onvolmaakheden heeft.
Tot besluit het volgende:
Begin met God, eindig met God,
Dat is het beste levenslot.
Noot: voor "Kennismaking met Allah" deel 1 t/m 4, zie
Ar-Risaalah editie 1 t/m 4 op www.ivisep.org/risaalah
Ahmad Jhawnie
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