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Actueel

Spiritueel

Lezing: Islam en winti

De hemelvaart van de
Profeet Mohammed (vzmh)

De stichting ‘Thoriqul Islam’ heeft op 3 juni jl. een geslaagde
lezing gehouden met als titel ‘Islam en winti’. De inleider was de
Islamgeleerde drs Sheik Ali Mustafa Seinpaal, momenteel
woonachtig te Durban, Zuid-Afrika. Hij draagt de titel ‘Hafiz
Quran’, dat is iemand die de Koran uit het hoofd kan reciteren.
Dhr. Seinpaal heeft vroeger ook in Suriname gewoond en
baanbrekend missiewerk verricht onder de moslims hier te lande.
Sheik Seinpaal vergeleek in zijn betoog winti met het hindoeisme
waar er een hoofdgod is, en daarnaast lagere goden. Ook
behandelde hij de begrippen die binnen de winti gangbaar zijn en
vergeleek ze met soortgelijke verschijnselen in andere
godsdiensten.
De inleider legde verder uit dat er drie soorten schepselen zijn; de
mens, de engelen en de djinn. De engelen hebben geen
keuzevrijheid; die kunnen niets anders doen dan God blindelings gehoorzamen. De djinn
kunnen net als de mens onderscheid maken tussen goed en kwaad. De mens staat in de
schepping boven de djinn. Er zijn goede en slechte djinns; de goede djinns kunnen de
mensen helpen. Maar daarbij moeten de mensen wel ervoor waken dat ze niet de djinn in
plaats van God gaan aanbidden of boven zichzelf verheffen. Dat is tegen de wet van God.
In een eerdere lezing, en wel in februari jl., heeft stichting ‘Thoriqul Islam’ het gehad over
de religieuze achtergrond van de slaven die uit Afrika naar Suriname zijn verscheept.
Volgens dhr. Abuna Boyer van de stichting waren de voorouders van de Afro-Surinamers
moslims. De manier waarop het bidden begint met het aanroepen van Anana, Keduaman,
Keduampon bijvoorbeeld, is hetzelfde als de manier waarop de moslims beginnen met
hun gebed. Ook de wijze waarop de mensen in stamverband wonen in het binnenland is
een duidelijke aanwijzing hiervoor. Boyer: “De afstammelingen van de Afrikanen moeten
inzien dat de leefregels van de Islam succes en maatschappelijke ontwikkeling met zich
meebrengen. Kijk bijvoorbeeld naar de wijze van kleding binnen de Islam. Als mensen
zich zo kleden, krijg je minder kans op seksuele uitspattingen. Ook de sociale problemen
met betrekking tot eenoudergezinnen kunnen opgelost worden als men volgens de Islam
leeft. Zo mag je geen seks hebben zonder getrouwd te zijn en ook als partners uit elkaar
gaan, hebben beiden de verplichting om de kinderen op verantwoordelijke wijze op te
voeden.”
Bronnen: DBS 5-6-’12, DWT 5-6-’12, Caraibischeletteren.blogspot.com (foto: DBS)

Wetenschap
De wind
“En in de wisseling van de nacht en de dag, en in wat Allah heeft neergezonden aan
voorzieningen waarmee Hij vervolgens de aarde doet leven na haar dood, en in de
verandering van de winden, zijn Tekenen voor een volk dat begrijpt.” (Koran, 45:5)

De Miraadj, de hemelvaart van de Heilige Profeet Mohammed (vzmh), vond
plaats op de 27ste nacht van de Islamitische maand Radjab. Sommige
overleveringen beschrijven deze hemelreis in detail. Als we echter de
Miraadj beschouwen als een fysieke reis, zonder de spirituele betekenis
erachter te begrijpen, verliest het zijn werkelijke waarde voor de
Moslimgemeenschap. Wij zullen daarom trachten deze verborgen waarden
in dit artikel uit te leggen.
- Het openen van de borstkas van de Heilige Profeet en het plaatsen van
geloof en wijsheid daarin door Gabriël duidt op het feit, dat het hart van de
Profeet gezuiverd werd van alle lagere begeerten en dat aan hem en zijn
gemeenschap geloof en wijsheid werden geschonken.
- Het reizen door de Heilige Profeet op de Boerraaq (soort van ‘hemeldier’)
met grote snelheid wijst erop dat de religie van de Profeet zich zeer snel zal
verspreiden. De geschiedenis getuigt ervan, dat de Islam zich veel sneller
heeft verspreid dan enige andere religie.
- Het opstijgen naar de hemelen en het ontmoeten van de profeten uit het
verleden duidt op de grote hoogten die de Moslims zouden aandoen, en dat
alle profeten onderdeel zijn van één plan en waren opgewekt om de
mensheid naar één doel te leiden – het opstijgen naar grote hoogten.
- Het leiden van de gebeden van de andere profeten door Mohammed is
een veelbetekenende aanwijzing van de beëindiging van het Profeetschap.
- Het bereiken van de verste lotusboom door de Heilige Profeet is een
profetie van het instellen van een nieuwe wereldorde, de Islam. De wortels
van de boom wijzen op het stevige fundament van deze nieuwe orde, en de
takken duiden op de leringen van de Islam, die op ordelijke wijze met elkaar
zijn verbonden.
- Het instellen van het gebed, vijfmaal per dag, gebeurde tijdens de
hemelreis van de Heilige Profeet. Het gebed is volgens een overlevering
van de Profeet de Miraadj (hemelreis) van de gelovige, en dus de meest
aangewezen methode voor hun spirituele verheffing. Door deze plicht te
vervullen, worden alle gelovigen tot deelgenoot gemaakt in de spirituele
hemelreis van de Profeet. Wat een waardevolle gift aan de Moslims!
De vraag kan worden gesteld - in geval we de theorie van een fysieke
hemelvaart aanhangen - in hoeverre een menselijk wezen de Almachtige
Allah met zijn fysieke ogen kan zien. Wij raadplegen Koran 7:143 hierover.
"En toen Mozes kwam op de door Ons toegekende tijd en zijn Heer tot hem
sprak, zei hij: ‘Mijn Heer, vertoon (Uzelf) aan mij zodat ik U mag
aanschouwen.’ Hij zei: ‘Jij kunt Mij niet zien; maar kijk naar de berg; als
deze vast op zijn plaats blijft staan, dan zul je Mij aanschouwen.’ En toen
zijn Heer Zijn glorie openbaarde aan de berg deed Hij deze ineenstorten,
en Mozes viel in onmacht neer. Daarna, toen hij bijkwam, zei hij: ‘Glorie aan
U! Ik wend mij tot U, en ik ben de eerste van de gelovigen.’"

We concentreren ons voornamelijk op het laatste gedeelte van het vers waarin
wordt gezegd, dat er in de veranderingen van de wind tekenen zijn voor een
volk dat zijn verstand gebruikt. We moeten weten, dat de wind zijn
bestaan niet alleen dankt aan de aanwezigheid van verschillen in
luchttemperatuur. De wind is een luchtbeweging die tot stand komt
onder invloed van de luchtdrukverdeling, de rotatie van de aarde, de
Het is duidelijk, dat het menselijk oog niet eens een glimp van de
wrijving aan het aardoppervlak en eventueel aanwezige obstakels. Het
Goddelijke glorie kan verdragen. Hoe was het mogelijk voor de Profeet
wordt bepaald door richting en snelheid. Een briesje komt moeilijker tot stand dan een
Mohammed (vzmh) om de volle glorie van de Almachtige Allah tijdens zijn
typhoon. Wind neigt eerder tot storm dan tot een aangenaam briesje. Hoe komt dan zo een Grote Reis te ervaren? Het menselijk oog kan zelfs de zon met zijn
briesje tot stand?
schittering en brandend licht niet verdragen. Alleen via
Allah liet de as van de aarde 23,5 graden hellen. Hierdoor
Website
een donker gekleurd glas zou dat kunnen. In gevallen
zorgde Hij ervoor dat de aarde onevenredig bestraald
waar het menselijk oog iets niet rechtstreeks kan
werd door de zon, waardoor de mate van verwarmen
Artikel van de week:
zien, kan dus een medium worden gebruikt om het
en afkoelen van de polen en de evenaar verschillende
op een andere manier te bekijken. In het geval van
Diverse artikelen over de
waarden aannam en het temperatuurverschil tussen
het bekijken van de Almachtige Allah en Zijn Glorie,
deze twee kleiner werd. Zo wordt voorkomen dat de
Profeet Mohammed (vzmh)
is ‘kashaf’ (ons geestelijk oog) het middel: "En het
winden in de vorm van onweerstaanbare stormen
visioen dat Wij jou toonden maakten Wij slechts tot
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zouden razen van polen naar evenaar en terug,
een beproeving voor de mensen." (17:60)
waardoor er nauwelijks leven mogelijk zou zijn. Ook
- Ar-Risaalah krant gemist?
De droomtoestand, een ervaring die iedereen wel
heeft Hij de atmosfeer bij de polen en evenaar
- Vorige editie van Risaalah TV gemist?
heeft, is anders dan die van een ‘kashaf’. In een
verschillend gemaakt. Hierdoor begonnen zich aparte
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droom handelt men - en voelt men zich - alsof men
windvlagen in de bovenste en onderste lagen van de
zich in de fysieke wereld bevindt, maar men ervaart
atmosfeer te ontwikkelen. Er vormden zich hierdoor
Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
dit tijdens zijn slaap. In de ‘kashaf’ toestand heeft
nieuwe warme en koude frontsystemen. De wind kreeg
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men dezelfde ervaring als bij een droom, maar dan
hierdoor de kans zich te bewegen in meer dan één
terwijl men wakker is (visioen). In beide gevallen is
richting. Ook heeft Hij al de bergen en heuvels, de
de ervaring spiritueel van aard. In de ‘kashaf’
vlaktes en alle plateaus zo gevormd dat iedereen op de
toestand ziet men de manifestatie van spirituele
wereld kon worden voorzien van de voordelen van de
zaken, en andere dingen die betrekking hebben op
wind. Tenslotte heeft Allah de atmosfeer uitgerust met
de geestelijke wereld, met zijn/haar spiritueel zicht de ozonlaag en het gas koolstofdioxide die als het ware
een vermogen die Allah heeft geschonken aan
een beschermende deken vormen. Deze zorgen ervoor
profeten, heiligen e.a. spiritueel vergevorderden.
dat de aarde, met name in de nacht, niet te sterk
afkoelt.
Bronnen:
Allah heeft alles perfect uitgebalanceerd, waardoor de
wind aangenaam voor ons is geworden. Met elke storm
wijst Allah de vergeetachtige mens op de ware aard van
de wind.
Drs Jimmy Kromosoeto
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