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Actueel
Mohamed ontslagen wegens
weigeren andere naam
PARIJS - Een Frans bedrijf heeft een 19-jarige
student ontslagen omdat hij tijdens zijn
werkzaamheden zijn naam niet wilde
veranderen van Mohamed in Alexandre.
Het bedrijf Maximo dacht dat de student beter
zou functioneren als hij onder een andere
naam zou werken. Dat heeft de Franse krant
Le Parisien donderdag gemeld.
Volgens de krant moest Mohamed Lamour
voor Maximo, dat levensmiddelen aan huis
bezorgt, klanten bellen om ze op de hoogte te
stellen van de laatste aanbiedingen. Nadat hij
had geweigerd zich onder een andere naam
aan de klanten voor stellen, kreeg de student
ontslag.

Religieus

Spiritueel

Risaalah TV

Respect voor ieders waardigheid

Kinderprogramma:
Enjoying Islam with Zain and Dawud

"O jullie die geloven, laat mensen geen (andere) mensen
uitlachen, want misschien zijn zij beter dan hen; laat ook
vrouwen geen vrouwen (uitlachen), want misschien zijn zij
beter dan hen. Vit ook niet op jullie eigen mensen, en noem
elkaar niet bij bijnamen. Kwalijk is een slechte naam na
geloof; en wie zich niet omkeert, dat zijn de
onrechtvaardigen.
O jullie die geloven, vermijd de meeste verdenkingen, want in
sommige gevallen is verdenking immers een zonde; en
bespied niet en laat sommigen van jullie geen kwaad spreken
over anderen. Zou n van jullie graag het vlees eten van zijn
dode broeder? Jullie verafschuwen het! En voldoe jullie plicht
aan Allah, Allah is immers Vaakweerkerend (tot genade),
Barmhartig.

Risaalah TV is onlangs gestart met het uitzenden van TV
programma’s voor kinderen. De eerste serie programma’s
in deze reeks is de serie “Enjoying Islam with Zain and
Dawud” waarin diverse aspecten van de Islam worden
behandeld, zoals het gebed, het gezin, adviezen aan
jonge moslims, etc. Deze serie werd een groot succes op
Peace TV. Elke aflevering duurt 25 minuten, is
Nederlands ondertiteld en wordt elke zondag vanaf 9:00
a.m. uitgezonden op RBN TV, kanaal 5 en 9. Herhaling
steeds op de volgende zaterdag 17:00 uur op Pertjajah
TV, kanaal 28.

O mensheid, waarlijk hebben Wij jullie geschapen uit een
man en een vrouw, en jullie gemaakt tot stammen en
families, opdat jullie elkaar zullen kennen. Waarlijk is voor
Allah de meest edelmoedige de meest plichtsgetrouwe onder
jullie. Waarlijk is Allah Wetend, Bewust." (Koran, 49:11-13)

Over zeeën,
‘kopie’ aarde en firewalls
1. Koran 55:19-20 zegt: “Hij (Allah) heeft de
twee zeeën vrij laten stromen – zij komen
samen: Tussen hen is een barrière
(versperring, dam) die zij niet voorbij kunnen.”
Deze verzen kunnen het volgende betekenen.
a. Een toekomstvoorspelling, dat er
verbindingen tot stand zullen komen tussen
zeeën. Bijv. het Suezkanaal verbindt de
Middellandse Zee met de Rode Zee. Het
Panamakanaal verbindt de Grote Oceaan met
de Atlantische Oceaan.
b. Met twee zeeën wordt bedoeld zee en rivier.
Zoutwater van zeeën en zoetwater van rivieren
mengen zich, maar toch is er een scheiding
waar die twee samenkomen. Zie ook Koran
25:53 en 35:12. Zoek op in dit verband de
ontdekking van de Franse wetenschapper
Jacques-Yves Cousteau.

Interreligieus
Bijbelse e.a. profeten in de Koran

Deze verzen handelen over sommige kwaden die veel
voorkomen in de zogenaamde beschaafde wereld, en die de
gemeenschap moreel doen ontaarden. Deze kwaden zien we
voornamelijk aangaande rijkdom, omdat zij die in luxe en
comfort leven, het tot een hobby maken om fouten in
anderen te vinden en zodoende superieur te zijn in het
zakenleven of in andere kwesties. Zo wordt onderlinge haat
gecreëerd die de onderlinge broederschap aantast.
Het principe van de grote broederschap der mensheid is
vastgelegd voor de morele hervorming, via een betere
onderlinge verstandhouding tussen diverse rassen en
kleuren. De Koran herinnert ons eraan dat ze allen lid zijn
van één familie, en dat hun onderverdeling in stamen,
gemeenschappen, naties of rassen niet moet leiden tot
vervreemding van elkaar, maar tot een betere onderlinge
verstandhouding.
Werkelijke superioriteit van een mens of een natie over een
ander is niet in kleur, rang of rijkdom, maar in morele
verhevenheid. Degene die zijn energie steekt in zelfbehoud
en goed is voor de mensheid is groot en waardig, en heeft
het paradijs bereikt, wat het doel van het leven is. Zo iemand
heeft God en Zijn schepping gediend en zichzelf waardig
gemaakt om de zegeningen van de Almachtige te ontvangen.

c. Twee zeeën kan betekenen twee groepen
van mensen in de samenleving: de gelovigen
en de ongelovigen. De door Allah
geopenbaarde heilige boeken vormen de
barrière tussen hen.
2. Amerikaanse wetenschappers hebben voor
het eerst een planeet gevonden buiten ons
zonnestelsel die een exacte kopie lijkt van
onze aarde. Hij lijkt zelfs zo sterk dat de
ontdekkers de kans op leven inschatten 'op
100 procent'. In Koran 65:12 staat dat Allah
zeven ‘kopieën’ heeft gemaakt van de aarde.
“Allah is Hij Die zeven hemelen (heelal) schiep,
en van de aarde het gelijke daaraan...” De
vraag is, moet het getal 7 letterlijk of figuurlijk
(meer dan 7) worden opgevat.
3. Firewalls (‘muren van vuur’) zijn
programma’s om computernetwerken te
beschermen tegen virussen en hackers. Wil je
tijdens je slaap ook ‘firewalls’ hebben om je te
beschermen tegen kwade geesten etc., lees
dan onder andere de Aajatoel Koersie (Koran
2:255) en de hoofdstukken 109, 112, 113 en
114 vóór het slapen.
Ahmad Jhawnie

Het bovenstaande bevat enkele morele regels uit het laatste
Boek dat aan de mensheid is geopenbaard. Het toont de
hoge morele status, waarvan Mohammed (vzmh) wenste dat
zijn volgelingen die zouden nastreven. Hij wilde een
atmosfeer creëren van onderlinge liefde en opoffering; hij
wilde een gemeenschap waarin men - in plaats van de
dierlijke instincten onbeheerst te gebruiken - op basis van
redelijkheid met elkaar omgaat, zich edel gedraagt en zijn
plichten op waardige wijze vervult.
Bron: A Spiritual Note mailing list (www.ivisep.org)

Velen zullen zich hebben afgevraagd waarom wij in onze
vorige editie (in een Islamitisch blad dus) melding hebben
gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de
oversteek van Mozes door de Rode Zee, een gebeurtenis
die slechts voor volgelingen van de Bijbel van belang
wordt geacht. Het is nagenoeg niet bekend dat vele
profeten die in vorige openbaringen een grote rol spelen,
ook in de Koran worden genoemd.
De Koran noemt 25 profeten bij naam, t.w. Adam, Idris
(Enoch), Nuh (Noach), Hud, Saleh, Ibrahim (Abraham),
Isma'il (Ismaël), Ishaq (Isaak), Lut (Lot), Ya'qub (Jakob),
Yousef (Josef), Shu'aib, Ayyub (Job), Musa (Mozes),
Harun (Aaron), Dhu'l-kifl (Ezekiël), Dawud (David),
Sulaiman (Salomon), Ilias (Elias), Al-Yasa (Elisha), Yunus
(Jonas), Zakariyya (Zacharias), Yahya (Johannes), 'Isa
(Jezus) en Mohammed.
Volgens een overlevering van de Profeet Mohammed
(vzmh) zijn er ongeveer 124.000 profeten door God naar
de aarde gestuurd; niet allemaal worden in de Koran bij
naam genoemd [1]. Al deze profeten worden door de
Koran geëerd [2]. Ook vermeldt de Koran dat alle
volkeren een Boodschapper hebben gehad [3]. Op grond
hiervan worden bijvoorbeeld ook de belangrijke figuren uit
het
Hindoeïsme
en
Boeddhisme als Profeten
van God gezien [4].
Moslims dienen te geloven in
alle Profeten die God sinds het
begin van de mensheid - vanaf
de Profeet Adam - naar de aarde
heeft gestuurd [5]. De Islam gaat
niet
mee
met
de
gedachtegang dat God
slechts naar één volk of
een kleine groep van
volkeren openbaring heeft
gestuurd en dat de rest van de mensheid gedoemd is
voor eeuwig in de hel te verblijven. Integendeel
vermeldt de Koran duidelijk dat een ieder die op de
juiste wijze een Goddelijke openbaring volgt, recht
heeft op het paradijs: “Degenen die geloven, en
degenen die joden zijn, en de christenen, en de
sabiërs, wie er ook gelooft in Allah en de Laatste Dag
en die goeddoet, zij krijgen waarlijk hun beloning bij
hun Heer, en er is geen vrees voor hen, noch zullen zij
treuren” [6].
[1] Koran 4:164 e.a.; [2] Koran 2:136 e.a.; [3] Koran
35:24; [4] maulana Muhammad ‘Ali, ‘De Religie van de
Islam’; [5] Koran 2:285; [6] Koran 2:62.

