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Religie en Filosofie

Religieus

Diverse onderwerpen

Herdenking geboortedag Profeet Mohammed

Waterstof en heilige geschriften
Volgens de wetenschap kwam vlak na de oerknal
oergas vrij dat uit waterstof (77%), helium en lithium
bestond.
- In de Brahma Purana staat, dat in het begin er
overal water was, en Brahma sliep op een bed op
dit water. Later werden de hemel en de aarde
geschapen.

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
24 januari. 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.

- In het Oude Testament, Genesis 1:1-2 staat, dat
God de hemel en de aarde schiep, en Gods
werkzame kracht bewoog zich daarna heen en weer
over de wateren.
- De Koran zegt in 11:7: “En Hij (Allah) is Degene
die de hemelen en de aarde heeft geschapen in zes
dagen (perioden) en Zijn Troon was op het water…”

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.

Met het woord 'water' in voornoemde passages
wordt ongetwijfeld bedoeld waterstof (symbool H),
de eerste en belangrijkste bouwsteen van het
heelal, tevens het eerste element van het periodiek
systeem. Water (symbool H2O) werd gevormd
honderden miljoenen jaren na de oerknal.
Onmondig gemaakt of onmondig geworden?
Bij een moslimhuwelijk geeft de bruidegom aan de
bruid een mahr, bruidsschat (Koran 4:4). Eens
maakte de tweede kalief 'Oemar (r.a.) op een
bijeenkomst kenbaar dat hij het vragen van een
hoge mahr aan banden wilde leggen. Een vrouw
stond op en zei, dat als Allah de vrouw het recht
daartoe heeft gegeven, wie is de kalief om haar in
haar rechten te beknotten? 'Oemar gaf de vrouw
gelijk en trok zijn woorden in.
Zie de durf en mondigheid van die vrouw!
Bij een ongeregistreerde nikaah (moslimhuwelijk)
wordt de vrouw al haar rechten ontnomen. Of
makkelijker gezegd, de huwelijkswetten zijn
helemaal niet van toepassing op haar. Ze belandt
daarmee figuurlijk in de tijd van de djahiliyya
(tijdperk vóór de komst van de Profeet Mohammed
waarin o.a. vrouwen helemaal geen rechten
hadden). Hoor je vrouwen of moslimvrouwenorganisaties zich hiertegen verzetten in het
openbaar?
Over rouwperiode
De rouwperiode in de Islam bij overlijden is 3 dagen
en helemaal geen 40 dagen. We moeten ons niet
teveel bezighouden met de doden. Dat wil niet
zeggen dat men de nabestaanden in de steek moet
laten en niet meer moet bidden voor de zielerust en
vergiffenis van de doden. Het laatstgenoemde wordt
al gedaan vijf keren per dag tijdens het gebed.
De levenden moeten lering trekken uit het leven van
de overledenen, en hard werken aan hun verlossing
in het hiernamaals zonder zijn belangen in de
wereld te verwaarlozen (Koran 28:77).

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
bleken 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?
www.ivisep.org

Hier een gebeurtenis die misschien radicaal zal
overkomen.
In NT, Matthéüs 8:21-22 staat, dat de vader van een
discipel van de profeet Jezus (vzmh) was overleden. Hij
vroeg toestemming aan Jezus om zijn vader te gaan
begraven en daarna weer terug te komen. Jezus zei
tegen hem: “Volg mij (jouw aanwezigheid om mijn
boodschap te leren en het daarna over te dragen is het
belangrijkst), en laat de (geestelijke) doden hun (fysieke)
doden begraven.” (zie ook Koran 61:14)
Over corruptie
Uit een Idos-peiling van december 2012 is gebleken, dat
resp. 66% en 50% van de bevolking vindt dat de
corruptie bij de overheid en het bedrijfsleven wijdverbreid
is (Dagblad Suriname van 14 jan. 2013, pag. 03).
Het bovenstaande bevestigt wat gesteld is in het artikel
‘Anticorruptiewet’ in Ar-Risaalah van 28 juli 2012. We
citeren: “Dat de behandeling van voornoemde wet in
DNA niet van de grond komt, laat zien hoe erg
diepgeworteld corruptie is, oftewel de symbiose tussen
corrumpeerders en gecorrumpeerden.”
Ahmad Jhawnie
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Maatschappij / Gezondheid
Anti tabakswet
Gesprek van de dag: anti tabakswet. Moet het wel
worden aangenomen? Of niet? Of geleidelijk aan
worden ingevoerd? De meningen zijn verdeeld.
Feit is, dat wetenschappelijk aangetoond is dat
roken de gezondheid schaadt. Elke keer dat je
een sigaret tussen je lippen steekt en inhaleert,
speel je een gevaarlijk spel met dagene wat als
waardevol en heilig wordt beschouwd, namelijk je
leven, een kostbaar geschenk door Allah gegeven.
Met het inhaleren haalt de roker zo'n 4000
chemicaliën naar binnen, waaronder minimaal
50 bekende kankerverwekkende stoffen. Wanneer
deze chemicaliën tijdens het roken verhit worden,
worden diverse schadelijke stoffen aangemaakt
die onherstelbare
schade aan het
lichaam
toebrengen, o.a.
aan hart,
longen,
bloedcirculatie,
botten, maag,
mond, keel,
ogen en onze
vruchtbaarheid.
De Wereld
Gezondheids
Organisatie
(WHO) heeft
ingeschat dat in
de twintigste
eeuw zo'n 100
miljoen mensen zijn overleden aan de gevolgen
van roken. Waarom leren we niets uit deze feiten
en cijfers? Waarom blijven wij – met de kennis die
we hebben – onszelf en anderen vervuilen en
vernietigen met tabak? De reden is dat het
verslavingseffect van tabak vergelijkbaar is met
dat van drugs als heroïne en cocaïne, en daarbij
komen nog de marketing campagnes die roken
als 'stoer' doen overkomen, door bedrijven van
wie het enige doel is om zoveel mogelijk winst te
maken, al gaat dat ten koste van de medemens.
Staat de Islam roken toe?
Er zijn geen specifieke teksten over dit onderwerp,
omdat sigaretten niet bestonden ten tijde van de
openbaring van de Koran, zo'n 1400 jaren
geleden. Nochtans bevat de Koran diverse
bepalingen die wel van toepassing zijn op het
onderwerp, waaronder de volgende verzen:
Gevaar toebrengen aan onze gezondheid: "Breng
jezelf niet eigenhandig tot het verderf" (Koran
2:195); "Dood je eigen mensen niet" (Koran 4:29).
Gevaar toebrengen aan de gezondheid van
anderen en het milieu: "Degenen die gelovige
mannen en gelovige vrouwen lastig vallen, zonder
dat zij dit verdienen, dragen de schuld van een
duidelijke zonde." En de Profeet Mohammed
(vzmh) heeft gezegd: "Hij die in Allah en de
Laatste Dag gelooft, dient zijn buurman niet te
schaden."
Vergooien van geld: "Verspil niets op kwistige
wijze; waarlijk, verkwisters zijn de broeders van de
duivel" (Koran 17:26-27).
Wij vragen Allah om aan degenen, die willen
stoppen met roken, moed en standvastigheid te
schenken om af te blijven van één van de meest
wijdverbreide verderfelijke zaken: tabak!
Tot slot Koran 2:168: "O mensen, eet de wettige
en goede dingen van wat er op de aarde is en
volg niet de voetstappen van de duivel. Waarlijk is
hij een openlijke vijand voor jullie."
Wie zou willen beweren dat tabak tot de wettige
en goede dingen kan worden gerekend?
www.sanha.org.za

