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Maatschappij

Spiritueel
Rechtschapenheid

Zou Jezus pruimtabak gebruiken?

"Het is geen rechtschapenheid dat jullie je gezichten naar het oosten en
het westen wenden, maar rechtschapen is degene die gelooft in Allah en
de Laatste Dag, en in de engelen en het Boek en de profeten, en die, uit
liefde voor Hem, rijkdom weggeeft aan de naaste familie en de wezen en
de behoeftigen en de reiziger en aan degenen die erom vragen en om
slaven te bevrijden, en (die) het gebed onderhoudt en de
armenbelasting betaalt; en de uitvoerders van hun belofte wanneer zij
een belofte doen, en de geduldigen vol smart en droefenis en in tijden
van conflict. Dit zijn degenen die waarheidslievend zijn; en dit zijn
degenen die aan hun plicht voldoen." (Koran, 2:177)

VS – Zo'n 25 religieuze afgevaardigden,
waaronder christenen, moslims en joden,
hebben commentaar geleverd op spelers van
de hoofdklasse honkbal competitie. Zij vinden
dat de tijd is aangebroken om pruimtabak
officeel te verbieden onder de spelers.

De moslims worden hier gewaarschuwd dat zij niet dezelfde fout moeten
begaan die ook andere volkeren begingen, namelijk het ware doel van
religie uit het oog verliezen, in ruil voor uiterlijk ceremonieel. In dit vers
wordt ons verteld dat de essentie van religie bestaat uit het geloof in
God en uit liefdadigheid tegenover de mens. Het naar het oosten en het
westen wenden van het gezicht, verwijst naar een uiterlijke handeling
waarbij men zich tijdens het bidden naar een bepaalde richting keert.
Hoewel dit noodzakelijk is, moeten deze uiterlijke handelingen niet
worden gezien als het werkelijke doel van het bidden. Het gebed is in
feite bedoeld om steeds dichter bij God te komen, en dat kan het best
door - naast de uiterlijke handelingen - ook daadwerkelijk en continu te
proberen een beter mens te worden in gedachte, woord en daad.
Bron: De Heilige Koran (vert. Maulana Muhammad Ali)

wordt de traditie van het gebruik van
pruimtabak door hoofdklasse (ster)spelers
gezien als gratis reclame voor het product,
waardoor het gebruik ervan stijgt.
Het artikel wijst erop dat vooral jeugdigen heel
vaak het voorbeeld volgen van degenen naar
wie ze opkijken. Het is daarom aan deze
groep van 'beroemdheden' aan te raden om
zoveel mogelijk voorbeeldig te zijn in hun
gedrag, zodat ze daardoor een positieve
invloed kunnen uitoefenen op degenen die
hun als held beschouwen.
(usatoday.com)

Leiders van de twee grootste protestantse
kerken in het land, evenals vele anderen,
oefenen ook druk uit om het verbod – dat in de
lagere competitie al vanaf 1993 van kracht is –
door te voeren in de hoofdklasse. In hun
Kinderhoekje
schrijven wijzen ze erop dat het gebruik
van tabak een negatieve invloed heeft
Allah is... (2)
op gezinnen en gemeenschappen; het
is een product dat de gebruiker het Lieve kindertjes,
leven kan kosten.
Doen jullie allemaal wel altijd goed je best?
Anderen wijzen erop dat het gebruik Dat is alles wat je voor Allah hoeft te doen. De rest
van pruimtabak sinds 2003 zo'n 36 regelt Hij, Die Almachtig is voor jou. Almachtig
procent is gestegen onder jongeren. betekent dat Allah alles kan laten gebeuren op de
Ook wordt erop gewezen dat er manier hoe Hij het wil. Maar Allah is ook rechtvaardig,
gevallen zijn geweest van kanker bij wat betekent dat Hij op een eerlijke manier werkt. Dus
mensen die gedurende vele jaren je hoeft niet bang te zijn dat Allah je niet zal belonen
pruimtabak hebben gebruikt. Verder als je iets goed hebt gedaan.
Soms komt het voor dat Allah je op een andere
manier beloont dan je verwacht. Soms is het alsof
Allah je helemaal niet beloont voor de moeite die je
gedaan hebt. In die periode is het belangrijk dat je
erop vertrouwt dat Allah het beste weet wat goed voor
jou is en dat Hij iets voor jou regelt dat nog beter is
dan je verwacht.

Foto naast: In maart jl. startte
maulana M.K. Hydal vanuit Trinidad
met
een
wekelijkse
online
Islamcursus, die via internet live
kan worden gevolgd. Diverse
onderwerpen uit de Koran komen
tijdens deze cursus, die per sessie
een uur duurt, aan bod. Na de
cursus hebben de luisteraars de
gelegenheid vragen te stellen aan
de maulana.
De sessie vindt plaats elke dinsdag
om 21:00 Surinaamse tijd. Voor
inloggegevens
kan
men
raadplegen www.ivisep.org, onder
“Online seminars”. Op deze pagina
is ook het archief van de vorige
edities te vinden.

Citaat

Religie en Filosofie
Ware liefde voor Allah
Rabia al-Basri (moge Allah haar genadig zijn) was de eerste
vrouwelijke walie-Allah (soefi / heilige). Ze was zo diep verzonken
in de liefde voor Allah, dat men haar voor ‘gek’ had verklaard. Een
keertje liep ze met twee schalen in haar handen, in de ene was
water en in de andere vuur. Toen de mensen vroegen waar ze
met die schalen naar toe ging, zei ze: “Met het water ga ik de Hel
blussen en met het vuur ga ik het Paradijs in brand steken, omdat
er mensen zijn die Allah aanbidden uit vrees voor de Hel en uit
verlangen voor het Paradijs.” Moraal van dit verhaal: We moeten
Allah aanbidden uit zuivere liefde voor Hem.
Aan de profeet Jezus (vzmh) werd gevraagd wat het grootste
gebod is. Hij zei: “U zal liefhebben (aanbidden) de Heere, uw
God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel
uw verstand. Dit is het eerste en grootste gebod…” (Matt 22:3540). Allah liefhebben wil niet zeggen Hem alleen lippendienst
bewijzen, maar ook Zijn geboden nakomen en Zijn verboden
nalaten (Koran 3:31 en 59:7).

Over ontdekkingsreizen
Het jaar 1453 betekende de ondergang van het OostRomeinse Rijk (zie artikel ‘I have a dream’ in Ar-Risaalah
van 19/5/2011). 1453 betekende ook dat de handel die de
Europeanen dreven met het Verre Oosten in handen kwam
van de moslims. Om doorgang te verlenen aan de
Europese handelaren hieven de moslims belastingen, die
steeds hoger werden. Onder andere uit onvrede met de
hoge heffingen begonnen de Europese leiders uit te kijken
naar alternatieven om het Verre Oosten te bereiken. Ze
begonnen de wereldzeeën te verkennen, en dit was het
begin van de ontdekkingsreizen en van het Europese
imperialisme / Gog en Magog (zie Koran 18:94 en 21:96).
Ahmad Jhawnie

Stank voor dank?
Verwacht of eis geen dank voor
geboden hulp. Wees dankbaar als je
ergens hebt kunnen helpen, en blijf
helpen waar nodig, ook al lijkt het soms
alsof je er niets voor terugkrijgt. De
ware beloning komt nog wel!
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Ik zal je een voorbeeld geven uit het leven van onze
profeet Mohammed (vzmh).
Eens ging de profeet Mohammed naar een stadje
Ta’if, een grote stad in Arabië. Hij wilde daar de goede
en zuivere boodschap van Allah aan de bewoners
doorgeven. Maar de mensen daar wilden niets van
zijn boodschap weten. En reeds na enkele dagen
moest hij te voet terug naar Mekka. Op de terugweg
werden er door de bewoners van Ta’if ook nog stenen
op hem gegooid.
De profeet Mohammed was ook een mens van vlees
en bloed. Je kunt je dus voorstellen hoeveel pijn en
verdriet hij had, toen die stenen op hem werden
gegooid. Toch bleef hij geduldig in de goedheid, de
almachtigheid en de rechtvaardigheid van Allah
geloven.
Hij bleef ook vol vertrouwen tot Allah bidden en zette
zich helemaal in voor de mensen.
Ongeveer 20 jaar later was een bijna een ieder in
Arabië uit eigen wil moslim geworden.
En vandaag de dag zijn er honderden miljoenen
moslims die geloven in de boodschap die de Heilige
Profeet Mohammed heeft doorgegeven en deze ook
naleven. Wat een beloning, Alhamdoelillaah
(geprezen zij Allah)!
Dus door je werk goed te doen, met veel geduld en
vertrouwen in Allah, en Hem te blijven bidden voor
een goede afloop, zul je altijd succes hebben. Is het
niet meteen, dan komt het later wel.
Ook wij mensen kunnen rechtvaardig en goed zijn.
De Profeet was een goed en rechtvaardig mens. Hij
trok nooit zomaar partij voor iemand als die iets
slechts had gedaan. Al was het zijn eigen kind of
vriend. Daarom kon iedereen op hem rekenen en
vroeg men hem vaak om te beslissen wie gelijk
had of niet als twee mensen of partijen ruzie
hadden of als er iets verdeeld moest worden.
Ze wisten dat het eerlijk zou gaan.
Goede en rechtvaardige mensen krijgen macht
van Allah om het goede werk op aarde te doen
voor de mensen, de dieren, de planten. Ook
voor de andere dingen die Allah gemaakt heeft
voor ons. Dit zijn mensen die echt succes
hebben in hun leven.
Ga jij ook proberen om een goed en
rechtvaardig mens te zijn?
Bron: Iqro’ United, auteur: tante Sharda

