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Actueel

Spiritueel

Ied ul-Adha in Moskou

Onze houding naar het leven toe

In Moskou hebben op 6 november jl. tienduizenden
Moslims het Ied ul-Adha gebed op straat verricht in de
vrieskou. Naar schatting wonen tussen de 2 en 5
miljoen Moslims in Moskou, maar er zijn slechts weinig
moskeeën.
Volgens de politie hebben zo’n 170.000 mensen het Ied
gebed bijgewoond, waarvan zo’n 80.000 op straat. Op
de plek waar het gebed werd verricht stond vroeger de
hoofdmoskee. Deze honderd jaar oude moskee is in
september afgebroken en er is een nieuwe in aanbouw.

De mens is vaak egoïstisch en over het
algemeen slechts in zijn eigen leven
geïnteresseerd. Niet op de hoogte zijnde van
de zorgen van anderen, ervaart hij zijn eigen
zorgen zelfs als zwaarder dan de zorgen van
de gehele wereld. Als de mens in zijn
armoede zou kunnen inzien dat er anderen
zijn die armer zijn dan hij, in zijn ziekte zou
kunnen inzien dat er anderen zijn die
misschien wel meer lijden dan hij, in zijn
zorgen zou kunnen inzien dat er anderen zijn
met misschien meer zorgen dan hij!

(Bericht en foto: articles.boston.com)

Filosofie
Van hier en daar en overal
Koran 28:76-82 gaat over Qarun (Korach), symbool van
hoogmoed, tirannie, pronkzucht en (ziekelijke)
hebzucht.
76. Qarun behoorde voorwaar tot het volk van (de
profeet) Mozes (vzmh), maar hij onderdrukte hen. En
Wij hadden hem zoveel schatten gegeven dat zijn
sleutels zeker een last waren geweest voor een groep
sterke mannen. Toen zijn volk tot hem zei: "Schep niet
op, want Allah houdt niet van opscheppers.
77. Maar zoek door wat Allah jou heeft gegeven het
tehuis van het Hiernamaals; en vergeet jouw deel aan
de wereld niet (geniet van je rijkdom op een legale
manier), en doe goed (geef aan armenbelasting,
liefdadigheid etc.) zoals Allah jou goed gedaan heeft; en
schep (met je rijkdom) geen wanorde op aarde (gebruik
je rijkdom niet illegaal voor omkoperij, alcohol,
dobbelen, hoererij etc.), want Allah heeft hen die onheil
stichten, niet lief."
78. Hij antwoordde: "Mij werd het alleen door mijn
kennis gegeven (heb mijn rijkdom slechts aan mijn
kennis te danken)." Wist hij niet dat Allah vóór hem vele
volkeren had vernietigd die machtiger (in aantal) waren
dan hij en groter in rijkdom? En de schuldigen worden
niet gevraagd omtrent hun zonden.
79. Hij bleef verschijnen (pronken) voor zijn volk met
pracht en praal. Zij, die het leven van deze wereld
wensten (erg jaloers waren), zeiden: "O, ware ons
hetzelfde gegeven als Qarun. Waarlijk, hij is bezitter van
een groot fortuin."
80. Maar zij, aan wie kennis was gegeven (de asceten),
zeiden: "Wee jullie, de beloning van Allah is beter voor
degenen die geloven en goede werken doen; en het zal
niemand worden geschonken behalve hen die geduldig
zijn (Allah’s geboden doen en verboden nalaten)."
81. (Toen zijn tirannie het toppunt had bereikt) Dan
deden Wij hem en zijn huis in de aarde verzinken; en hij
had geen partij (niemand) om hem tegen Allah te helpen
noch kon hij zich(zelf) verdedigen.
82. En zij, die zijn plaats de vorige dag hadden begeerd,
begonnen (de volgende dag) te zeggen: "O wee, Allah
vergroot en verkleint het levensonderhoud voor wie Hij
wil van Zijn dienaren. Indien Allah ons niet genadig was
geweest zou Hij ons ook in de aarde hebben doen
verzinken (zouden ons ook hetzelfde lot treffen). Wee,
de ondankbaren slagen nooit (zullen nooit succesvol
zijn)."
Een toelichting op vers 77.
“…en doe goed zoals Allah jou goed gedaan heeft…”
Toen Mozes de opdracht van Allah doorgaf aan de rijken
om armenbelasting te betalen, zei Qarun: “O Mozes, je
zei om het gebed te verrichten, wij doen ’t zonder te
klagen. Nu zeg je om armenbelasting te geven, je gaat
te ver, je verzint die dingen zelf.”
“…en schep geen wanorde op aarde…” Qarun had een
prostituee omgekocht om publiekelijk te verklaren dat
Mozes omgang met haar had gehad. Maar ze viel door
de mand, biechtte alles op en vroeg om vergiffenis.
In Koran 40:23-24 wordt Qarun genoemd in een adem
met beruchte figuren als Farao en Haman (de slechte
adviseur van Farao).
Geachte lezers, wees niet als Qarun. Ga met rijkdom en
macht om zoals een slangenbezweerder met giftige
slangen omgaat.
Ahmad Jhawnie

Wetenschap
Over voortplanting bij planten
“(Allah is) Degene Die de aarde voor jullie uitspreidde en er
wegen voor jullie aanlegde, en water uit de hemel deed
neerdalen. Waarmee Wij paren van verschillende soorten
planten hebben voortgebracht.”
(Koran, 20:53)
De vruchtafzetting is de benaming
voor het voortplantingsproces van de
hogere plantensoorten. Het stadium
dat voorafgaat aan de vruchtafzetting,
is dat van de bloei. De bloem heeft
mannelijke en vrouwelijke organen
(resp. meeldraden en stamper). De vrouwelijke
organen vormen de vrucht, na bevruchting met
stuifmeel. Na rijping zetten de vruchten zaad af.
De voltooiing van de voortplanting wordt gevormd
door het proces van zaadontkieming na opening
van het uitwendige omhulsel (dat keihard kan zijn).
Die opening maakt het de wortels mogelijk naar
buiten te komen, die zich uit de bodem gaan
voeden. Dat is noodzakelijk om het verstilde leven, dat
immers een zaadje is, tot ontwikkeling te laten komen, zodat
het een nieuw leven kan vormen.
“Voorwaar, het is Allah Die de graankorrel en de dadelpit doet
ontkiemen...” (Koran, 6:95)
drs Jimmy Kromosoeto

Citaat
Ethiek, moraal en religie moeten we niet
thuislaten als we naar het werk of school gaan.
De hieruit voortvloeiende normen en waarden
helpen ons juist op een goede en verantwoorde
wijze door de dag (en door ons leven) heen!

Website

Zelfmedelijden is de grootste armoede. Het
overweldigt de mens, hij ziet dan niets anders
dan zijn eigen zorgen en pijnen en het lijkt
hem alsof hij de meest ongelukkige persoon
op de wereld is, meer dan wie dan ook.
Een grote Perzische denker, Saadi, schrijft in
zijn levensverhaal: "Eens had ik geen
schoenen en moest ik blootsvoets in het hete
zand lopen, en ik beschouwde mezelf als zeer
miserabel. Toen ontmoette ik een lamme voor
wie het lopen heel erg moeilijk was. Ik richtte
mij gelijk naar de hemel en toonde mijn dank
dat ik beter af was dan degene die niet eens
voeten had om op te lopen."
Dit toont dat het niet onze situatie in het
leven is die ons gelukkig of ongelukkig maakt,
maar onze houding ten opzichte van het
leven. Deze houding kan zo'n groot verschil
maken, dat degene die in een paleis leeft
ongelukkig kan zijn en degene die in een klein
hutje leeft, heel gelukkig kan zijn. Het verschil
is alleen maar in de richting waarin we kijken:
de ene persoon kijkt alleen naar de toestand
van zijn eigen leven en de andere kijkt ook
naar de levens van zijn medemensen.
Verder is het zo dat de impulsen die van
binnenuit komen invloed hebben op onze
zaken; er werkt altijd een impuls van
binnenuit. Als het een impuls is van
ontevredenheid over het leven, zal dat
weerslag hebben op uw relaties. Iemand die
bijvoorbeeld heel erg onder de indruk is van
allerlei ziekten, zal nooit door een dokter of
door medicijnen kunnen worden genezen.
Iemand die heel erg onder de indruk is van
armoede, zal het niet maken in het leven.
Alles hangt af van onze houding ten opzichte
van het leven!
(Confraternity Group)

Kinderhoekje
Het Islamitisch jaar

Artikel van de week:

De betekenis van ‘Hidjra’ voor de Moslims
Lees op www.ivisep.org
- Ar-Risaalah krant gemist?
- Vorige editie van Risaalah TV gemist?
Download op www.ivisep.org
Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek de pagina ‘ivisep’ op Facebook en ‘like’ ons!

Toen onze profeet Mohammed (vzmh) met zijn
groep van Mekka naar Medina verhuisde voor
hun veiligheid, is de islamitische jaartelling
begonnen. Rond 26
november zal het
islamitische
jaar
1433 beginnen. De
eerste maand van
het
islamitische
jaar
heet
Moeharram. Het
islamitische
jaar
heeft, net als onze jaartelling, ook twaalf
maanden. Alleen hebben deze maanden 29 of
30 dagen. Nooit meer of minder. Om te weten
wanneer een maand begint, gaat men uit van de
nieuwe maan.
De twaalf maanden van het islamitische jaar
hebben de volgende namen:
1. Moeharram
3. Rabi-oel awwal
5. Djoemad oel awwal
7. Radjab
9. Ramadhaan
11. Dzoel Qa’dah

2. Safar
4. Rab-oes sani
6. Djoemad oel sani
8. Sjabaan
10. Shawwaal
12. Dzoel Hidja

