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Maatschappij

Risaalah T.V.

Spiritueel

Het nieuwe jaar

A.s. zondag om 9:00 uur
zendt Risaalah T.V. de
documentaire “Through the
historic lands of the Quran” uit
via RBN TV, kanaal 5. De
documentaire
laat
de
verschillende landen/gebieden zien die in de Koran
worden genoemd en zal in
vier delen worden uitgezonden.

Het gebed - een persoonlijke ervaring

“Wij (Allah) schrijven op wat zij vooruit sturen, en hun voetsporen, en
Wij houden alles bij in een helder Schrift.” (Koran 36:12)
“O jullie die geloven, voldoe jullie plicht aan Allah, en laat iedere ziel
overdenken wat zij vooruit stuurt voor de volgende dag, en voldoe
jullie plicht aan Allah. Waarlijk is Allah Zich Bewust van wat jullie
doen” (Koran 59:18).
In bovengenoemde verzen zegt de Koran dat Allah alles bijhoudt wat
wij voor onszelf vooruit sturen (onze daden), evenals datgene wat wij
achterlaten voor degenen na ons. Verder wordt gesteld dat iedere ziel
moet overdenken wat zij vooruit stuurt.
Het moment van de jaarwisseling is een goed moment voor ons om
het één en ander te overdenken. Hebben wij in het afgelopen jaar
voldoende gedaan, om het later beter te hebben, zowel in dit leven
als daarna? En welk voorbeeld laten wij achter voor ons nageslacht,
als onze tijd hier op aarde voorbij is? Dat zijn de zaken waarop wij
beoordeeld zullen worden.
Vuurwerk en het nieuwe jaar
Velen van ons houden de traditie in ere om het oude jaar te
beëindigen en het nieuwe jaar te beginnen middels het afsteken van
vuurwerk, om zodoende "de duivels te verjagen", anderen doen het
gewoon voor hun plezier. Om werkelijk de invloed te zien die
vuurwerk op ons heeft, hoeven we alleen maar te observeren hoe de
natuur hierop reageert. Aangezien ook wij als mensheid deel
uitmaken van de natuur, zal ook onze werkelijke reactie een
soortgelijke zijn.
Observeren we onze honden en katten, dan zien we dat ze door de
luide knallen zo angstig worden, dat ze het liefst in ons huis zouden
willen schuilen. De reactie van vogels kunt u zich voorstellen, en
menige nachtrust wordt verstoord. Babies en kleine kinderen zijn er
bang voor, en zieken en ouderen kunnen niet rusten. Misschien
hebben wij ook een soortgelijke reactie, maar maken we onszelf wijs
dat we dit niet voelen (zet u zich niet schrap, bewust of onbewust, als
u een luide knal verwacht?).
Dan hebben we het nog niet eens gehad over de enorme
rookontwikkeling die we met ons allen, inclusief de dieren en de
overige natuur, inademen met de gevolgen van dien; misschien niet
op korte termijn, maar zeker wel op langere termijn.
Velen geven grote bedragen uit aan vuurwerk en schieten dit zó weg,
terwijl anderen diezelfde nacht nauwelijks iets te eten hebben.
Vuurwerk heeft natuurlijk een leuke kant, en het is zeker niet de
bedoeling om dit te verbieden. Maar laten we het afschieten
beperken tot oudejaarsavond en laten we met ons hart en verstand
rekening houden met onze omgeving en onze verantwoordelijkheid
als mens, en ons vuurwerk zodanig inkopen, dat we niet voor een
kortdurend plezier onze omgeving en toekomst verpesten.
Als het gaat om het verjagen van duivels, dan kan dat alleen door
ons gedrag te evalueren en daar waar nodig verbeteringen door te
voeren. God helpt ons alleen als wij werkelijk willen veranderen!
(Koran 13:11).

Religieus
De Tijd
1. (Ik, Allah, zweer) Bij de Tijd (hoe kostbaar die is).
2. Waarlijk, de mens is in verlies (materieel als geestelijk als hij zijn
tijd verspilt).
3. Behalve degenen die geloven (in Allah) en goede werken doen, en
elkaar aansporen tot waarheid (tot het praktiseren van geloof en
goede werken) en elkaar aansporen tot geduld (anderen uitnodigen
tot geloof en goede werken). (Koran, hoofdstuk 103, Al-'Asr, De Tijd).
Al-‘Asr kan ook betekenen de late namiddag, het tijdstip waarop
handelaren dagelijks de balans of inventaris opmaken om te weten of
ze winst of verlies hebben. Zo dient de mens dagelijks een 'winst –
en verliesrekening' te maken van zijn leven
(introspektie). Imam Shafi’ (moge Allah hem genadig
zijn) heeft gezegd: “Als Allah alleen dit hoofdstuk
van de Koran had geopenbaard, was het al
voldoende geweest.”
We besluiten onze laatste bijdrage voor dit jaar met
de uitroep: Allahoe akbar! (Allah is de Allergrootste,
de Allerhoogste en de Allerbelangrijkste), omdat "Als
alle bomen op aarde pennen waren en de oceaan,
met nog zeven oceanen aangevuld (inkt was), de
woorden (lofprijzingen) van Allah niet zouden
kunnen worden uitgeput. Waarlijk, Allah is
Almachtig, Alwijs.” (Koran, 31:27)
Ahmad Jhawnie

Ook wordt als speech
uitgezonden “Brothers from
different
mothers”,
door
Shabir Ally. Hij toont aan dat
diverse grote Profeten (i.h.b.
Mozes, Jezus en Mohammed)
allemaal
van
dezelfde
stamvader Abraham afstammen en dat grote wereldgodsdiensten
die
elkaar
tegenwoordig bestrijden, dus
eigenlijk allemaal een grote
familie zijn.
De Muslim T.V. comedy “Little
Mosque on the Prairie” wordt
over enkele weken weer
uitgezonden.

(Interview)
Het is nu al vele jaren geleden dat ik mijn dagelijkse gebeden
begon te verrichten. Zoals bij vele van ons, begon ook bij mij het
gebed als een lichamelijke oefening. Toen kon ik me niet
voorstellen welke voordelen en voldoening mijn gebeden me
zouden geven!
Met het verstrijken van de jaren ontdekte ik, dat het verrichten
van het gebed op een rustige manier mij vaak in staat
stelde om de stem van God in mij te horen, of beter
gezegd, te ervaren. In vele gevallen, als ik met een
probleem zat of enig advies in mijn leven nodig
had, was het deze stem in de vorm van een
ingeving, die ik gedurende de salaat of meditatie
kon ervaren, die me het te volgen pad toonde.
Ik denk dat dit is wat Allah bedoelt in Koran
42:51: “Het is voor een sterveling niet
weggelegd dat Allah hem aanspreekt,
behalve door middel van openbaring (wahj)
of vanachter een sluier...” En in 50:16
lezen we: “Wij staan (God staat) dichter bij
hem (de mens) dan zijn levensader.”
Aangaande deze manier van leiding ontvangen, zijn velen van
mening dat wij mensen een vrije wil hebben en elke keus in het
leven kunnen maken die we maar willen. Wij hebben inderdaad
een vrije wil, zoals Allah zegt in Koran 2:256, 18:29 en nog vele
andere verzen. Echter betekent het hebben van een vrije wil niet,
dat Allah ons niet met een bepaalde opdracht naar de aarde
heeft gestuurd! We lezen immers in Koran 5:48: “Voor ieder van
jullie hebben Wij een wet en een weg aangewezen.” Dus ieder
van ons is door God naar de aarde gestuurd met een bepaalde
missie, en het ligt aan ons of we die missie wensen te ontdekken
en volgen. Als we ervoor kiezen onze gebeden regelmatig te
verrichten, op een rustige, kalme manier, en dagelijks enige tijd
uittrekken voor meditatie, zullen we zeker die stem binnen ons
horen, die ons zal tonen welk pad te volgen. Houd in gedachten
dat de Profeet Mohammed zijn eerste openbaring niet ontving
terwijl hij bezig was met handel drijven of andere activiteiten,
maar toen hij zich in een grot had teruggetrokken om te bidden
en mediteren. Dit zijn de voorbeelden die we moeten volgen als
we de Almachtige willen vinden: gebed en meditatie.
Verder heeft de ervaring geleerd dat vrijwel alles wat in ons
leven gebeurt, van belang voor ons is. Zelfs gebeurtenissen die
we eerst als tegenslagen ervaren, hebben vaak tot doel om ons
in een bepaalde richting te leiden. Soms kunnen deze
'tegenslagen' ervoor zorgen dat we iets niet doen, of ze kunnen
ons juist dwingen om iets wel te doen. En vaak komen we pas
veel later erachter wat voor een belangrijke rol die
gebeurtenissen, die we zagen als beproevingen, voor ons
hadden! Als we ervoor kiezen om Allah's pad te volgen, kunnen
we er zeker van zijn dat alles wat er gebeurt, bestemd is voor
ons welzijn, en bedoeld is om ons te leiden naar het doel
waarvoor Allah ons op aarde heeft geplaatst. Daarom is het
belangrijk dat we in onze smeekbeden naar Allah toe, waarbij we
om Zijn gunsten vragen, niet moeten proberen om onze wil aan
Hem op te leggen. Naast het uiten van onze wensen en
verlangens naar Hem toe, moeten we Hem vooral ook vragen
dat Hij ons de juiste lessen leert uit de zaken die Hij op ons pad
plaatst, ongeacht of we die zaken als positief of als negatief
ervaren.
Allah's communicatie naar ons toe via onze innerlijke stem, in de
vorm van inspiratie, visioenen, dromen, ingevingen, etc., is
bestemd voor “degenen die geloven en aan hun plicht voldoen”
(Koran 10:63). Dus via het regelmatig verrichten van het gebed
en het maken van tijd voor meditatie, heeft ieder van ons de
gelegenheid om die sturende stem in ons te
ervaren, die ons in staat stelt om de ware doelen
van ons leven te bereiken.
En door op zo'n manier
door het leven te
gaan, zullen vele
Koranverzen, die
we nu misschien
slechts als een
dode letter zien,
een levende realiteit
worden in ons dagelijks
leven!
Bronnen: I Discover Islam e.a.

