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Actueel
Ied ul-Fitr boodschap, internationale Lahore Ahmadiyya Beweging
"Waarlijk hebben Wij de Herinnering geopenbaard, en waarlijk zijn Wij daar de Beschermer van.” (Koran, 15:9)
“Gezegend is Hij Die het Onderscheid op Zijn dienaar deed neerdalen, opdat hij een waarschuwer voor de naties kon
zijn.” (Koran, 25:1)
Ied, dat letterlijk ‘blijdschap’ betekent, heeft haar ware betekenis verloren in Pakistan in het licht van het leed dat de
burgers aldaar doorstaan vanwege de verwoestende overstromingen en de harteloze handelingen van sommige misleide
personen. Dit jaar zullen we Ied slechts ‘vieren’ als een ‘religieuze plicht’, aangezien onze harten verstoken zullen zijn van
de gewoonlijke vreugde die aan dit feest is verbonden.
Hetgeen ik hierboven heb gezegd is volkomen waar, indien we slechts de uiterlijke aspect van het feest in beschouwing
nemen. Ik wil mezelf echter corrigeren door te stellen dat er ook een
Religieus
innerlijk aspect aan dit feest zit. Dit is de vreugde die men voelt
vanwege het nabij zijn tot Allah.

De grote zonden
(Al-Kabaa-ir)

Allah, de Heilige, de Verhevene, zegt in de Koran
42:37: “En degenen die de grote zonden (in het
algemeen) en de (seksuele) immoraliteit (in het
bijzonder) vermijden. En als zij boos zijn, dan
vergeven zij (nemen geen wraak; koesteren
geen wrok).”
En in 4:31 staat: “Als jullie de grote zonden die
verboden zijn vermijden, zullen Wij jullie fouten
(kleine zonden, tekortkomingen) uitwissen, en
zullen Wij jullie naar een eervolle plaats (het
Paradijs) leiden.”
Onderstaand een opsomming (niet limitatief)
van enkele grote zonden.
- Polytheïsme of atheïsme. Dit is de
allergrootste en onvergeeflijke zonde.
- Moord plegen (zonder noodweerexces).
- Het beoefenen van zwarte magie.
- Het niet verrichten van de solaat (namaaz;
gebed).
- Het niet betalen van de zakaat
(armenbelasting).
- De ouders ongehoorzaam zijn.
- Zonder geldige redenen niet vasten in de
maand Ramadan.
- Bezittingen van een wees of van anderen
misbruiken.
- Overspel plegen.
- Het gebruiken of verkopen van
bedwelmende middelen (alcohol; drugs).
- Het afleggen van valse getuigenissen.
- Het plegen van diefstal.
- Liegen.
- Zelfmoord plegen.
- Partijdig zijn bij het rechtspreken of bij
boedelverdeling.
- Het eten van kadavers, bloed en varkensvlees.
- Anderen bespioneren.
- Het vloeken van anderen.
- Het verbreken van de familiebanden.
- Doen aan astrologie of daarin geloven.
- Valse beschuldigingen uiten aan iemand zijn
adres.
- Rebellie tegen Allah, de Profeet Mohammed of
tegen de overheid.
- Mensen beledigen of kwetsen.
- Zich hoogmoedig gedragen.
- De grenspalen van een land of perceel
veranderen.
- Kwaadspreken over de metgezellen van de
Profeet Mohammed (vzmh).
- Mensen tot kwade handelingen aansporen.
- Deelnemen aan kansspelen.
- Het niet deelnemen aan de Djoemoe’ah
(Vrijdaggebed).
- Over mensen roddelen.
- Onschuldige mensen beschuldigen van
immoraliteit.
- Niet op de genade van Allah hopen.
- Niet aan de hadj (bedevaart) deelnemen terwijl
men vermogend is.
- De ogen sluiten voor de immorele handelingen
van je huisgenoten.
- Een goede daad verrichten om gezien of
geprezen te worden.
- Het geven en nemen van woekerrente.
- Een tirannieke leider of regeerder zijn.
- Steekpenningen geven of nemen.
- Middels allerlei foefjes bezittingen van mensen
afpakken.
- Ongehuwd samenwonen (bijv. concubinaat,
ongeregistreerde nikaah).
Ahmad Jhawnie

Het kan zijn dat we van tijd tot tijd geen vreugde beleven, maar
eenmaal we innerlijke vreugde hebben bereikt, zal die blijvend van
aard zijn, als we de Koran als verheven symbool in onze huizen
behouden als brenger van zegeningen en geluk (Barkat). Zulke
vreugde komt van de betekenis van de verzen van Al-Furqan en
het leven in het licht hiervan.
Mijn bede is dat deze Ied ons dat soort van geluk zal brengen,
waar onze zielen naar verlangen. Als we erin slagen dat te
bereiken, hebben we de ware geest van Ied gevonden, hetgeen de
bedoeling was van onze smeekbeden gedurende de Ramadan.
Heden heeft haat tegenover de Islam sommigen ertoe aangezet
om een Koranverbranding te plannen. Zoiets reflecteert slechts de

intolerantie van dezelfde mensen die verklaren dat de Islam
intolerant is. Het is belangrijk om deze paradox te benadrukken.
De tijd is aangebroken voor alle inwoners van deze kleine wereld
om zich te realiseren dat verkeerde interpraties van Koranverzen
door sommige Moslims deze verzen niet “ontheiligen”. Alle heilige
Geschriften moeten worden geïnterpreteerd in het licht van hun
openbaring, anders zal het lijken alsof vele hiervan - inclusief de
Bijbel - passages bevatten waarin het doden van vijanden
gedurende de strijd toegestaan lijkt.
Ik roep de wereldwijde gemeenschap op om agressieve en
extreme intenties zoals het ontheiligen van Heilige Boeken af te
gelasten. Het verbranden van pagina’s brengt ons niet nader tot
elkaar en nog minder dichter bij ons gezamenlijk doel om een
vredevolle wereld voor ons allen te bereiken. De bescherming van
de Koran laten we over aan Allah, Die zegt: “Waarlijk hebben Wij
de Herinnering geopenbaard, en waarlijk zijn Wij daar de
Beschermer van.”
Ik bid voor een betere verstandhouding tussen alle godsdiensten
en alle volken van de wereld. Ik bid voor hen die door de
overstromingen in Pakistan zijn getroffen en voor hen die
moeilijkheden ervaren door wandaden van sommige
kwaaddoeners die zich Moslims noemen. Ik bid voor de zielen
voor al degenen - Moslims en niet-Moslims - die het leven hebben
gelaten bij de tragische gebeurtenissen van 11 september en voor
de familieleden die ze hebben achtergelaten. Ik bid dat Allah onze
aanbiddingen van de Ramadan zal accepteren en dat we zullen
blijven leven in Zijn dienst, zoals we ons hebben voorgenomen.
Professor Dr. Abdul Karim Saeed
Ameer and President, Worldwide Lahore Ahmadiyya Movement

Spiritueel
Ied ul-Fitr boodschap
De Koran 2:23 leert ons, dat wij dienen te vasten om ons
tegen het kwaad te beschermen, om onszelf dus te
weerhouden van slechte daden. Nu de Ramadan is
afgelopen, kunnen wij ons terecht het volgende afvragen:
Hoeven wij ons dan niet meer voor het kwaad te hoeden?
Het vasten is toch afgelopen? Nee, uiteraard is dat niet zo.
Wij moeten ons altijd, ook na de Ramadan, voor het kwaad
proberen te hoeden.
De betekenis van bovengenoemd vers is daarom niet, dat wij
ons alleen maar tijdens de vastenmaand tegen kwade
handelingen moeten beschermen. Neen, als Allah zegt dat
het vasten ons is voorgeschreven opdat wij ons voor het
kwaad zullen hoeden, dan bedoelt Hij daarmee ongetwijfeld
dat wij in de vastenmaand de discipline moeten opbouwen,
om gedurende de rest van het jaar van kwade handelingen
weg te blijven.
Er is een gezegde van de Profeet Mohammed (vzmh) waarin
hij zegt, dat gedurende de vastenmaand de poorten van de
hemel wijd open zijn, dat de poorten van de hel gesloten zijn
en dat de duivels zijn vastgeketend. De waarheid van deze
overlevering zien wij gedurende iedere vastenmaand overal
om ons heen. Het is namelijk zo, dat de Moslims tijdens de
vastenmaand extra veel goede daden proberen te verrichten,
men probeert extra gebeden te verrichten, men probeert
extra liefdadigheid te betrachten, men probeert zoveel
mogelijk goede woorden te spreken, enz. enz. Inderdaad
proberen de vastenden zich extra in te spannen om goede
dingen te doen en ver weg te blijven van slechte daden. Het
is logisch dat de vastende, door al deze goede daden te
verrichten, de poorten van de hemel voor zichzelf opent en
dat hij, door ver te blijven van slechte daden, de poorten
van de hel voor zichzelf sluit. En op die manier bindt de
vastende zélf de duivels vast: die duivels zijn niets anders
dan de slechte verlangens die in hem leven en die hij dus in
bedwang houdt. Dat is de wijsheid achter het hierboven
genoemde gezegde van de Profeet Mohammed (vzmh).
En natuurlijk willen wij, dat de poorten van het Paradijs altijd
voor ons geopend blijven. Uiteraard willen wij, dat de
poorten van de hel altijd voor ons gesloten blijven. En wij
willen uiteraard ook heel graag, dat de duivels binnen in ons
altijd vastgebonden blijven. Dit kunnen wij bereiken door
goede daden te blijven doen en door van slechte daden weg
te blijven, ook nadat de vastenmaand is afgelopen.
Dat is dus, zoals hierboven reeds is gebleken, ook de
bedoeling van Allah geweest toen Hij openbaarde dat het
vasten ons is voorgeschreven, zodat wij ons voor het kwaad
kunnen hoeden. Allah legt ons hier een discipline op, een
maand lang, met de bedoeling dat wij een bepaald deel van
die discipline blijven behouden na de Ramadan.
Maar goed, de mens is zwak van geest. Zie Koran 95:4-6,
waarin Allah zegt: “Voorzeker hebben Wij de mens in de
beste vorm geschapen. Vervolgens brengen Wij hem terug
tot de laagste der lagen. Behalve degenen die geloven en
goede werken doen, want zij zullen een nimmer af te snijden
beloning hebben.”
De betekenis is duidelijk: de menselijke geest neigt naar het
kwade. Dat is een natuurlijk proces, zoals alles in de natuur
aan verval onderhevig is. Maar Allah heeft ons de
gereedschappen gegeven om dat proces van geestelijk
verval tegen te gaan. Die gereedschappen zijn het verrichten
van goede daden zoals gebed, vasten, liefdadigheid, enz.
Daarom is het belangrijk dat wij ieder jaar de oefenschool in
zedelijke discipline, de Ramadan dus, meemaken, omdat wij
daardoor de gereedschappen die Allah ons heeft gegeven
om onszelf te verheffen, steeds beter leren gebruiken.
Volgens de Islam hebben niet alleen de Moslims deze
gereedschappen van de Almachtige meegekregen. Volgens
de Koran bestaat er slechts één religie die steeds in etappes
door de eeuwen heen werd geopenbaard, naar gelang de
behoeften van de betreffende volkeren en de betreffende
tijdperken. Deze boodschap is dan ook voor een ieder
bestemd, of die nu Hindoe is, Christen, Moslim, Jood, enz.,
aangezien allen de gereedschappen van God hebben
gekregen om op hun eigen manier het natuurlijk proces
van geestelijk verval tegen te gaan.
Wat wij met deze boodschap willen doorgeven, is dat wij
ook na de Ramadan het goede moeten blijven doen en van
het kwade weg moeten blijven, omdat wij alleen op die
manier het natuurlijk proces van geestelijk verval, welke de
mens eigen is, om kunnen keren. Zeker in deze tijd van
moreel verval waarin onze samenleving verkeert, is het
noodzakelijk de Goddelijke gereedschappen te gebruiken
om onszelf en onze natie geestelijk te verheffen.

