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Maatschappij / Religieus
~ Valentijnsdag ~
Het 'liefdesfeest', tegenwoordig
gevierd op 14 februari, was een van
de feesten van de Romeinen, toen
het heidendom de voornaamste
religie van de Romeinen was, meer
dan 17 eeuwen geleden. In het
heidense Romeinse concept was
het een uitdrukking van "spirituele
liefde".
Toen
de
Romeinen
het
Christendom
aannamen
continueerden ze dit
Feest van Licht,
maar
ze
veranderden het
van het heidense
concept
van
"spirituele liefde" in
een
ander
concept, genaamd
"martelaren van de
liefde", ter herinnering
aan Sint Valentijn die een bepleiter
was van liefde en vrede, waarvoor
hij de marteldood stierf. Het werd
ook het Feest van Geliefden
genoemd, en Sint Valentijn werd
beschouwd als de beschermheer
van geliefden.

en deugdzaam is. We smeken Allah
om ons allen te verzamelen onder
Zijn Alomvattende Genade, en om
ons allen tot een eenheid te maken.
Allah zegt: "De gelovigen zijn
broeders, dus sticht vrede tussen
jullie broeders, en voldoe jullie
plicht aan Allah opdat jullie genade
zullen kennen" (Koran, 49:10).
Er zijn sommige vormen van het
uitdrukken van liefde die religieus
gezien acceptabel zijn, en andere
vormen die dat niet zijn. Het is
duidelijk dat de
Islam
geen
activiteiten
of
feesten toestaat
waarbij het erom
gaat anderen te
verleiden,
om
maar
een
voorbeeld
te
noemen. Wel kan
Valentijnsdag worden gebruikt als
een gelegenheid om haat om te
zetten in liefde, om oplossingen te
zoeken voor geschillen, of - in het
algemeen - om activiteiten te
ontplooien met als doel tot vrede te
komen, daar waar onenigheid
mensen uit elkaar heeft gehaald.

Wat de Islam betreft, kan worden
"De gelovigen zijn broeders, dus
vermeld dat Islam de religie is van
sticht vrede tussen jullie broeders."
onbaatzuchtigheid, echte liefde, en
Bron: islamonline.net
het meewerken aan alles wat goed

Filosofie
Mansur en Jezus, een vergelijking
Mansur al-Hallaj (858-922 na Chr.) was een bekende soefi. Een keer was
hij zo diep verzonken in de meditatie (zikr) van Allah, dat hij in extase
uitriep “ana al-Haqq”, ik ben de Absolute Waarheid c.q. Allah. Hij en Allah
waren één geworden, figuurlijk bedoeld natuurlijk, nl. zijn woorden,
daden, gedachten en intenties waren in overeenstemming met de wil van
Allah. Een andere 'choquerende' uitspraak van hem luidt: "Onder mijn
mantel zit niets dan Allah."
De schriftgeleerden hadden genoemde woorden van Mansur letterlijk
opgevat en hem beschuldigd van godslastering. Hij werd in de
gevangenis gezet en later ter dood gebracht. Moge Allah hem genadig
zijn.
Een groot persoonlijkheid die geïnspireerd werd door Mansur was
Maulana Jalal ad-Din Rumi, mystieke filosoof en dichter (zie kwatrijn van
hem in 'Ware liefde voor Allah' in Ar-Risaalah van 16/6/2011).
Boodschap van Mansur: Bij je zoektocht naar spiritualiteit moet je je
etniciteit en nationaliteit overstijgen. Rituelen zijn noodzakelijk, maar niet
het doel.
In Johannes 10:30 staat dat Jezus (vzmh) zei: “Ik en de Vader
zijn één.” De Joden begonnen stenen op te rapen om hem te
stenigen (zie Leviticus 24:16). Jezus vroeg hen toen: “Ik heb
u vele goede werken getoond van de Vader; vanwege welk
van die werken stenigt u mij?” En ze antwoordden: “Wij
stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege
godslastering, namelijk omdat u, die een mens bent, uzelf
God maakt.” Nog een uitspraak van Jezus met mystieke
lading in Johannes 14:9: “…Wie mij heeft gezien, heeft de
Vader gezien…” De kruisiging van Jezus dient men te zien
in het licht van dergelijke ‘godlasterlijke’ uitspraken.
Christenen die geloven in de leer van de drie-eenheid
nemen de aangehaalde woorden van Jezus letterlijk, terwijl
zij die daarin niet geloven, die woorden figuurlijk opvatten, nl.
het streven van God en Jezus is één en hetzelfde, dat
mensen zich onderwerpen aan de wil van God (Joh. 4:34;
Hebreeën 5:7).
Om te voorkomen dat mensen de Profeet Mohammed
(vzmh) als God zullen beschouwen (Mohammed is Allah en
Allah is Mohammed), legt Allah de volgende woorden in de
mond van de Profeet, Koran 18:110: “(O Mohammed) Zeg
(verklaar aan de mensen): Ik ben een mens zoals jullie. Het
is aan mij geopenbaard dat jullie god één God is…”
Boodschap van dit vers: Al bereikt een mens de hoogste
geestelijke staat (nirvana; fana fil-laah), hij en Allah zijn en
blijven twee aparte wezens, ze smelten niet samen (geen
moksha).
Ahmad Jhawnie

Geboortedag Profeet Mohammed (vzmh)
Op de 12e dag van de Islamitische maand
‘Rabi’al Awwal’, in het jaar 571 n.C., werd de
profeet Mohammed (vrede zij met hem) in
Mekka geboren. Dit jaar viel de 12e ‘Rabi’al
Awwal’ op 4 februari. Het is volgens de
oorspronkelijke geschriften nooit de gewoonte
van de profeet geweest om zijn verjaardag te
vieren; die gewoonte ontstond pas omstreeks
450 jaar na zijn dood. Nochtans maken we van
de gelegenheid gebruik iets te vertellen over
deze grote Profeet.
Een beknopt overzicht
Mohammeds vader stierf reeds vóór zijn
geboorte en hij verloor zijn moeder op zesjarige
leeftijd. Daarna werd hij opgevangen door zijn
grootvader Abd al-Muttalib, en na diens
overlijden door zijn oom Aboe Talib, die hij hielp
in de handel. Al sedert zijn jonge jaren stond
Mohammed bekend om zijn eerlijkheid, die hem
de bijnaam ‘Al-Amien’ (de betrouwbare)
opleverde.
Mohammed
trok
zich
de
maatschappelijke omstandigheden in het
toenmalige Arabië, waar goede normen en
waarden vrijwel volledig ontbraken, erg aan en
hij trok zich daarom regelmatig terug in een
grot, waar hij mediteerde; in deze grot zou hij
later zijn eerste openbaring ontvangen.
Op 25-jarige leeftijd trouwde Mohammed met
een 40-jarige weduwe, die tevens koopvrouw
was. Na zijn eerste openbaring was zij de
eerste die in zijn missie geloofde; een missie
die voornamelijk gekenmerkt werd door de
Eenheid van God en liefdadigheid aan de
mensheid. De hierna volgende periode was er
één waarin de Islam soms grote, dan weer
minder grote vooruitgang boekte. Vele
tegenslagen kregen de Moslims te verduren; zo
moest een groepje emigreren naar Abessinië
om aan vervolging te ontkomen, een vlucht (de
Hidjra) van Mekka naar Medina was
noodzakelijk om dezelfde reden, verdedigingsoorlogen moesten worden gevoerd, enz. Bij al
deze gebeurtenissen - en zelfs toen
Mohammed drie jaren lang met zijn volgelingen
uit Mekka werd verbannen en in zeer
erbarmelijke
omstandigheden
verkeerde,
gedurende welke periode ook zijn echtgenote
Gadidja en zijn oom en beschermheer Aboe
Talib overleden - bleef zijn geloof in God
rotsvast. Het zijn dit geloof en zijn gebeden
geweest, die hem de kracht hebben gegeven
zijn missie te volbrengen en Arabië binnen een
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kwart eeuw om te vormen van het meest
verdorven gebied ter wereld tot een land,
waarin verheven normen en waarden de
boventoon voerden.
Leerstellingen, normen en waarden
Op een vraag aan Aisja, echtgenote van de
profeet Mohammed, over de zeden van deze
profeet, antwoordde zij dat zijn moraal de Koran
was. Inderdaad was Mohammed degene die de
leerstellingen uit dit Boek het best in praktijk
bracht. De Koran bevat niet slechts religieuze
leerstellingen en bevelen, zoals aangaande
gebed, vasten, liefdadigheid en bedevaart,
maar geeft daarnaast ook richtlijnen over vrijwel
alle zaken van het leven. Zo zijn zaken als
huwelijk en echtscheiding, erfrecht, voedsel- en
drankwetten, eerlijkheid in de handel en
vrouwenrechten in dit Boek opgenomen,
evenals meer persoonlijk gerichte regelingen,
zoals die inzake kleding, roddel en laster,
alcohol en kansspelen, het goed behandelen
van de ouders, het houden van beloften,
zachtmoedigheid, verzoening, arrogantie, enz.
Als we heden ten dage om ons heen kijken en
constateren hoeveel Moslims zich schuldig
maken aan zaken als alcoholgebruik,
kansspelen, roddel, arrogantie, machtsmisbruik,
onverzoenlijkheid en dergelijke, kunnen wij niet
anders dan constateren dat het zeker nodig is
ons te bezinnen over de leerstellingen van de
Koran, en dus over het gedrag van Mohammed.
Tolerantie, vrede en vergeving
Mohammed heeft altijd vredig samen willen
leven met belijders van andere godsdiensten.
Toen bij bijvoorbeeld eens een Christelijke
delegatie uit Nadjran ontving, stond hij hen toe
in de moskee te overnachten, waarbij het de
gasten geoorloofd was hun religieuze gebruiken
te handhaven. ‘Geen dwang in de godsdienst’ is
dus het motto van de Islam, zoals ook door
Mohammed in praktijk gebracht. Verder leert de
Koran dat een ieder, die gelooft en goede
werken doet, een goede bestemming tegemoet
mag zien, ongeacht of die een Moslim is of niet.
Ook vermeldt dit Boek dat de boodschappers
van alle geopenbaarde godsdiensten door de
Moslims dienen te worden gerespecteerd;
Abraham, Mozes, Jezus, Krishna, Boeddha,
Mohammed, enz. zijn immers allen door
dezelfde Schepper gezonden.
De vredelievendheid en vergevingsgezindheid
van Mohammed blijken vooral bij de inname
van Mekka, waartoe hij besloot nadat de
ongelovigen een met de Moslims gesloten
overeenkomst
hadden
geschonden.
Mohammed rukte met bijkans tienduizend man
op naar Mekka en nadat de stad was
ingenomen, en de Mekkanen aan de genade
van de Moslims waren overgeleverd, vergaf
Mohammed hen al het voorgaande met de
woorden: “Er zal heden geen verwijt zijn tegen
u”. Hoeveel mensen zijn er, die heden ten dage
deze les van tolerantie en vergeving in praktijk
brengen?
Advies
We hebben gezien dat de Koran het karakter
van Mohammed was. Het is derhalve logisch
dat de Moslims zo goed mogelijk dit Boek
dienen te begrijpen en na te leven. Wij willen
daarom adviseren de geboortedag van de
profeet Mohammed tot een dag van bezinning
te maken en bij onszelf na te gaan, op welke
wijze wij het voorbeeld van deze profeet het
best in praktijk kunnen brengen. Hierbij is het
een zaak van grote importantie om niet alleen
na te gaan wat Mohammed wel of niet deed,
maar waarom, dus om de motivatie achter het
doen en laten van de profeet te begrijpen.

