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Religie / Filosofie

Religieus

Spiritueel

Diverse onderwerpen

God spreekt nog steeds tot de mensen

De uitdaging

Over bedlegerige patienten
Een bedlegerige patient moet men niet constant in één
stand laten liggen. Hij dient regelmatig gedraaid en
gekeerd te worden voor een goede bloeddoorstroming en
om het ontstaan van doorligplekken te minimaliseren.

“Het is voor een sterveling niet weggelegd dat Allah hem
aanspreekt, behalve door middel van openbaring of
vanachter een sluier, of door een boodschapper te sturen
en met Zijn toestemming te openbaren wat Hem behaagt.
Waarlijk is Hij Hoog, Wijs.” (Koran, 42:51)

Koran 18:9-26 maakt melding van een aantal personen
die Allah enkele honderden jaren deed slapen. Vers 18
zegt: “...En Wij draaiden hen op hun rechterkant en op
hun linkerkant...”

Dit vers maakt duidelijk hoe Allah tegen een persoon
spreekt of Zijn wil aan hem kenbaar maakt. Er worden
drie mogelijke manieren genoemd:

"En de twee zeeën zijn niet aan elkaar gelijk: de
een zoet, zeer zoet, plezierig om te drinken; en
de ander zout, bitter. Toch eten jullie vers vlees
uit beide en halen jullie er sieraden uit die jullie
dragen. En jij ziet hoe de schepen hen kunnen
doorklieven, opdat jullie kunnen zoeken naar Zijn
weldaad, en opdat jullie dank kunnen zeggen."
(Koran 35:12)

Over obesitas
Hazrat ‘Aisha (r.a.) vertelde dat de Profeet
Mohammed (vzmh) heeft gezegd: “...Teveel
eten brengt ongelukken (ziektes etc.) met
zich mee...”
De Profeet zag een man met een grote buik
en zei tot hem: “Dat ding waarmee je je
buik hebt gevuld zou nuttiger zijn in de
buik van een arme.” M.a.w. hij diende
een deel van zijn eten af te staan aan
een arme. Ook een manier om af te
vallen. Toch!
Over boroman
Er zijn soms mensen die naar een feest gaan zonder
daarvoor te zijn uitgenodigd. De Profeet Mohammad heeft
gezegd: “Wie een uitnodiging (voor een feest) weigert te
accepteren, is ongehoorzaam aan Allah en Zijn Profeet;
en wie zonder een uitnodiging naar een feest gaat, gaat
de plaats binnen als een dief.”
Sterven en erven
Stel je een gezin voor, bestaande uit een man, vrouw en
2 kinderen. De ouders van de man zijn nog in leven. De
man komt te overlijden. Zullen zijn ouders ook erven
samen met zijn nabestaanden?
Volgens het Surinaamse erfrecht niet, omdat de ouders in
categorie 2 vallen. Categorie 1 zijn de langstlevende
echtgenoot en kinderen, en categorie 2 bevat ouders,
broers en zussen. De ouders konden erven als de man
een testament had gemaakt.
Volgens het Islamitische erfrecht wel, omdat de ouders in
categorie 1 vallen, zie Koran 4:11.
De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd, dat hetgeen
de kinderen bezitten ook aan hun ouders toebehoort.
De volgorde van verdeling is in dit geval: ouders echtgenote - kinderen.
Haren knippen / Uitwissing van zonden
Na de Hadj (bedevaart) in Mekka te
hebben verricht, laten de mannelijke
bedevaartgangers hun haren knippen
en de vrouwelijke bedevaartgangers
een heel klein stukje.
Het knippen van de haren heb je ook
bij de Hindoes - zowel mannen als
vrouwen - na een bedevaart aan
belangrijke tempels. Een dergelijke traditie heb je ook bij
de Nazireeërs volgens het Oude Testament, Numeri 6:18.
De Profeet Mohammed heeft gezegd, dat als een Moslim
de Hadj heeft gedaan hij als een baby terugkeert. M.a.w.
al zijn zonden zijn hem / haar vergeven.
Tijdens de Kumbh Mela nemen Hindoepelgrims een bad
in een heilige rivier om hun zonden weg te wassen en de
cyclus van dood en geboorte te doorbreken.
Over de Tijd
Allah zegt in Koran 103:1-3: "(Ik, Allah, zweer) Bij de Tijd.
Waarlijk, de mens is in verlies,
Behalve zij die geloven en
goede werken doen, en
elkaar aansporen tot de
waarheid en elkaar
aansporen tot geduld."
Genoemd hoofdstuk wil
aangeven hoe zeer
kostbaar de Tijd is, en wel
om 2 redenen. De Tijd die
voorbij is komt niet meer terug.
Niemand weet hoeveel Tijd hij nog over heeft, hoe lang
hij nog te leven heeft.
Ahmad Jhawnie

(1) Door middel van 'wahj', wat ook betekent 'een
haastige ingeving'. Het geïnspireerde woord, dat de
harten van de profeten en de rechtschapenen
binnenkomt, wordt 'wahj' of 'openbaring' genoemd, want
het lijkt op een haastige ingeving die direct aan het hart
van de geïnspireerde persoon kenbaar wordt gemaakt.
Het is in deze betekenis dat er gezegd wordt dat een
openbaring werd geschonken aan de moeder van Mozes
(Koran 28:7), en aan de apostelen van Jezus die geen
profeten waren (Koran 5:111).
(2) De tweede manier waarop Allah tot Zijn dienaren
spreekt is dat Hij spreekt vanachter een sluier — een
scène wordt getoond als in een visioen met een diepere
betekenis, of woorden worden door de persoon gehoord
als ware het vanachter een sluier.
(3) De derde vorm van openbaring is die waarin een
boodschapper — een engel — gekozen wordt door de
Almachtige om Zijn boodschap af te geven aan degene
tot wie Hij wenst te spreken. Dit is de hoogste vorm van
openbaring, en zo werd de openbaring van de Koran
zoals hij geschonken is aan de Heilige Profeet,
voorgedragen door Gabriël. Dit wordt 'wahj matloew'
genoemd, ofwel 'openbaring die voorgedragen wordt'.
Deze openbaring wordt slechts geschonken aan profeten,
terwijl de andere twee ook aan de rechtschapenen
geschonken kunnen worden die niet verheven zijn tot de
waardigheid van het profeetschap.
Men moet echter niet vergeten dat in al deze gevallen de
ontvanger van de openbaring ook bepaalde andere
zintuigen geschonken worden. Hij ziet (met zijn hart) wat
anderen niet zien en hij hoort (met zijn hart) woorden die
anderen niet horen. Hij hoort en ziet en voelt daarom, met
wat de geestelijke zintuigen genoemd zouden kunnen
worden, dingen die anderen niet horen, zien of voelen.
Deze 'spirituele zintuigen' kunnen worden ontwikkeld door
gebed en meditatie. We moeten voor ogen houden dat de
Profeet Mohammed (vzmh) zijn eerste openbaring
ontving terwijl hij in toestand van meditatie verkeerde, in
de grot Hira. Dus door onze spirituele zintuigen te
ontwikkelen door gebed en meditatie, kunnen ook wij
rechtstreeks met God communiceren, op de twee
manieren zoals eerder vermeld.

"En dat de mens niets anders kan hebben dan
hetgeen waarnaar hij streeft: en dat zijn streven
spoedig gezien zal worden." (Koran 53:39-40)
In het leven kent de mens blijde gebeurtenissen,
die met een gelukkig en blij gevoel vergezeld
gaan (een zoet gevoel). Anderzijds kennen wij
ook de perioden waarbij zaken eigenlijk niet
lijken te gaan zoals we dat wilden of gepland
hadden, waarbij soms een boos, verdrietig of
angstig gevoel optreedt (een bitter gevoel).
Zowel uit de moeilijke tijden als uit de
welvarende tijden valt voordeel te behalen voor
de mens. Hierbij krijgt de mens steeds weer de
gelegenheid om geestelijke voeding te verkrijgen
en zich te tooien met de mooie eigenschappen
van Allah zoals weldadigheid, barmhartigheid,
standvastigheid, nederigheid, vertrouwen,
dankbaarheid enz.
Door het meevaren met de gebeurtenissen in het
leven krijgt men steeds weer de kans om Allah’s
weldaden (werelds en geestelijk) te vinden en/of
te herkennen, waardoor het leven aangenamer
ervaren zal worden en een innerlijke houding
van dankbaarheid zal bewerkstelligen. Let wel:
om al deze voordelen te behalen zal men echter
zelf het initiatief moeten nemen.

Maatschappij
Late intrede moskeeën in Nederland

Toen ruim honderd jaar geleden de wens klonk
om de allereerste moskee van Nederland te
bouwen, stak een storm van protest op. "Een
moskee zou niet thuishoren in een christelijk
Bron: De Heilige Koran (vert. maulana Muhammad Ali) land", citeert Umar Ryad. Als universitair docent
aan de Universiteit Leiden bestudeert hij de
relatie tussen het Christendom en de Islam in de
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moderne tijd.
De eerste geluiden om in Nederland een moskee
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te bouwen, vond Ryad in een krant uit 1904, waar
Islam, het universele aspect in alle godsdiensten ene A. Fokker wijst op het belang van een moskee
in Amsterdam. Deze moskee zou Indonesische
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studenten ertoe kunnen brengen om niet in Caïro
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of Istanbul te gaan studeren, maar in Nederland.
- Vorige editie van Risaalah TV gemist?
Men wilde meer jonge Indiërs in Nederland
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opleiden om ze een thuisgevoel te geven, en hun
negativiteit over de Nederlandse cultuur te
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verminderen.
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Engeland bouwde de eerste moskee in 1914,
Duitsland in 1922 en Frankrijk in 1926. Die landen
hadden een grotere moslimgemeenschap dan
Nederland.
Ondanks het feit dat het Koninkrijk der
Nederlanden, door de verovering van NederlandsIndië, het grootste islamitische rijk was van die tijd,
duurde het tot 1955 voordat in Nederland de
eerste
moskee
werd
gebouwd:
de
Mobarakmoskee in Den Haag. Dat kwam doordat
de moslimgemeenschap in Nederland toen nog
niet zo groot was.
Bron: media.leidenuniv.nl

