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Actueel

Spiritueel

‘Islamitisch bankieren beschermt tegen crisis’
De vicepresident van Indonesië heeft de loftrompet gestoken over Islamitisch
bankieren. Moslimlanden hebben naar verhouding weinig last van de mondiale
economische crisis en dat bewijst de kracht van het Islamitische systeem van
bankieren en financieren, aldus vicepresident Jusuf Kalla. Zo zijn het betalen en
innen van rente verboden, evenals speculeren en het aangaan van hoge schulden.
Moslimlanden hebben daardoor weinig te vrezen van riskante transacties. (RNW)

Interreligieuze herdenking geboortedag Mohammed
In Malawi heeft een Islamitische organisatie eerder deze week - voor het eerst in dat
land - Christelijke leiders uitgenodigd om samen de geboortedag van de Profeet
Mohammed (vzmh) te herdenken. Daarbij werd een donatie gedaan aan een
Christelijk ziekenhuis, waarmee de vrijgevigheid van de Profeet - ook aan nietMoslims - werd benadrukt, en om aan te geven dat eenheid en vreedzame
samenwerking een langdurig en positief effect op de samenleving hebben.

Religieus
De Fadjr salaat (het ochtendgebed)
De Fadjr salaat (het ochtendgebed) bestaat uit 2 rak’aat soennah (vrijwillig gedeelte),
daarna 2 rak’aat fard (verplicht gedeelte). Het is moestahabb (prijzenswaardig) om bij
de 2 rak’aat soennah, in de 1ste rak’aat soerah Al-Kaafiroen (hoofdstuk 109) en in de
2de rak’aat soerah Al-Iglaas (hoofdstuk 112) te reciteren. De kernboodschap van
soerah 109 is “laa ilaaha” (er is geen god; niemand en niets is waardig om te worden
aanbeden), en die van soerah 112 is “illaa Allah” (behalve Allah). Beide
samengelezen wordt dan “laa ilaaha illallaah”. (Zie Risaalah # 1 d.d. 28/7/07 voor
uitleg soerah Al-Iglaas). Er staat vermeld dat de Profeet Mohammed (vzmh) de
gewoonte had in de 2 rak’aat soennah van de Fadjr salaat, bovenvermelde korte
soerah’s te lezen.
Ahmad Jhawnie

Onderzoek
Invoering Holi en Id ul-Fitre
als nationale feestdagen

Het ‘kleurenvers’ uit de Koran
Deze week vierden onze Hindoebroeders
en –zusters het kleurige Holifeest. Ook in de
Islam hebben kleuren een bepaalde
betekenis. Dit zullen wij uitleggen aan de
hand van het Koranvers 35:27-28: “Ziet u
niet, dat God water van de wolken
nederzendt? En Wij brengen daarmede
vruchten van verscheidene kleuren voort; en
uit de hemel en de wolken komen snel
voortgaande kleuren wit en rood, van
menigerlei tinten en (andere) ravenzwart?
En evenzo zijn er onder de mensen en
dieren en het vee verscheidene kleuren
daarvan; slechts diegenen van Zijn
dienaren, die kennis hebben, vrezen God.”
In vele godsdiensten en culturen wordt er
veel belang gehecht aan de huidskleur en
worden op basis hiervan mensen in rangen
en klassen ingedeeld, met alle negatieve
gevolgen van dien. Denk bijvoorbeeld aan
de jodenvervolging onder Hitler, het
kastenstelsel, de apartheidspolitiek in het
vroegere Zuid-Afrika, etc. Het is jammer dat
in zulke gevallen fysieke kleuren van
mensen als hét criterium werd gehanteerd
voor het vaststellen van de superioriteit of
inferioriteit van mensen, terwijl het uiterlijk
van de mens in feite geen enkele indicatie
geeft van zijn goed- of slechtheid. Ook zijn

er velen die menen dat spirituele leiding van
de Almachtige slechts aan hun eigen religie
is voorbehouden.
De Koran geeft een geheel andere
betekenis aan kleuren. Bovenvermeld vers
maakt een vergelijking tussen de regen uit
de hemel, die verschillende soorten en
kleuren van vruchten voortbrengt,
waarna wordt gesteld dat uit de
hemel
ook
licht
van
verschillende kleuren naar de
gehele aarde wordt gestuurd
(Sir Isaac Newton toonde
dit laatste in 1690
wetenschappelijk
aan
door wit licht door een prisma te halen; het
licht verspreidde zich toen in alle mogelijke
kleuren). En net zoals de fysieke regen en
het fysieke licht door God voor de gehele
aarde zijn bestemd, zijn ook alle
verschillende soorten en kleuren van
mensen van Hem afkomstig en is Zijn Licht
voor al deze mensen bestemd. En het is dit
Licht – en dus niet de uiterlijke kenmerken –
dat
hoge
morele
en
zedelijke
eigenschappen in hen teweegbrengt.
Slechts door na te denken over de diepere
betekenis van het vers, zullen wij erkennen
dat er een Spirituele Macht bestaat, die
Spiritueel Licht naar de aarde stuurt voor
alle naties, volkeren en mensen.
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gemeenschapsniveau in het gehele land eruit zagen.
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