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Religie / Filosofie

Actueel

Islam nieuwjaar en ‘Hidjra’

Paus wil meer samenwerking
met moslims

Het Islamitisch jaar 1435 zal van start gaan omstreeks
5 november met de intrede van de maand Muharram.
Het nieuwjaar is verbonden met de uittocht van de
Profeet Mohammed (vzmh) en zijn kleine groep
volgelingen uit Mekka naar Medina, in de beginjaren
van zijn missie.
De profeet Mohammed (vzmh) werd geboren in 571
n.C. Hij kwam terecht in een Arabië waar afgoderij,
drank, kansspelen, ontucht, bloedvetes e.d. aan de
orde van de dag waren. Zijn hoge moraal
onderscheidde zich al spoedig van zijn landgenoten,
hetgeen hem de bijnaam 'Al-Amien' (de betrouwbare)
opleverde.
De Profeet Mohammed trouwde op 25-jarige leeftijd
met de weduwe Gadiedja en 15 jaar later, toen hij zijn
eerste openbaring ontving, was zij de eerste die in zijn
missie geloofde.
Met de groei van de Islam namen ook de tegenstand
en de vervolging toe. Daarom verliet een kleine groep
van ongeveer 100 moslims Mekka en zocht een
onderkomen in Abessinië (het huidige Ethiopië), waar
ze van de toenmalige zeer rechtvaardige christelijke
heerser toestemming kregen om er te verblijven. Na
nog meer tegenslagen (waaronder het overlijden van
Gadiedja en van zijn oom en beschermheer, Abu Talib)
werd de situatie in Mekka werd steeds ondraaglijker en
op gegeven moment ontstond de noodzaak voor de
moslims om Mekka te verlaten. Deze uittocht (Hidjra)
was in het Arabië van toen zo'n ongekende
gebeurtenis, dat hiermee de Islamitische jaartelling
begon.
De Koran geeft in 4:97 de moslims de opdracht om te
verhuizen indien ze niet in staat worden gesteld om op
normale wijze hun religie te belijden: "Was er niet
genoeg ruimte op Allah's aarde, zodat jullie daarop
hadden kunnen verhuizen?" En als wij hieraan gehoor
geven, belooft Allah ons: "Wie vlucht langs Allah’s weg,
die zal op aarde altijd een schuilplaats vinden en
voldoende hulpbronnen. En wie zijn huis verlaat op de
vlucht naar Allah en Zijn Boodschapper, en die wordt
ingehaald door de dood, vindt zijn beloning zeker bij
Allah" (4:100).
Het is dus geen geldig excuus voor de moslims om te
zeggen dat ze door ‘onderdrukking’ hun religie niet
kunnen belijden.
Ook in ons dagelijks leven komen we vaak momenten
tegen waarbij het nodig is om ons terug te trekken
(noem het maar een ‘mini-hidjra’). Eén van zulke
gevallen staat vermeld in Koran 4:140: "Als jullie horen
dat men niet gelooft in Allah's boodschap en deze hoort
bespotten, blijf niet bij hen zitten tot zij een ander
onderwerp aansnijden, want dan zouden jullie
inderdaad zijn als zij."
Het is de moslims dus niet toegestaan in gezelschap te
zitten waar de Koran of iedere andere openbaring van
Allah belachelijk wordt gemaakt. Aan de andere kant is
het de moslims heel sterk aanbevolen goed
gezelschap op te zoeken: "En houd degenen
gezelschap die 's ochtends en 's avonds hun Heer
aanroepen op zoek naar Zijn welwillendheid, en laat
jouw ogen niet van hen afdwalen op zoek naar de
schoonheid van dit wereldse leven. En volg niet
degene van wie Wij het hart onachtzaam hebben
gemaakt voor Onze gedenkenis, en hij volgt zijn lage
verlangens en zijn geval overschrijdt de grenzen."
(Koran, 18:28)
Wij wensen u allen een gezegend Islamitisch jaar
1435 toe, voorzien van wijsheid, geluk, gezondheid en
goed gezelschap.
Bron: www.ivisep.org

Paus Franciscus heeft een brief geschreven aan
grootsjeik Ahmed al-Tayyeb van de hoogste
soennitische autoriteit, de Al-Azhar universiteit in
Caïro. In zijn brief benadrukt de paus het respect van
het Vaticaan voor de moslims en de islam. Ook roept
hij op tot betere verhoudingen tussen moslims en
christenen.
Al-Tayyeb antwoordt dat Al Azhar zich inzet voor de
verstandhouding met alle godsdiensten, de
bescherming van de mensenrechten en de
bevordering van de waarden uit de koran en de
soenna. ‘Moslims zijn bereid tot samenwerking voor
de groei van gerechtigheid en de ontwikkeling van alle
volkeren op aarde’.
Al-Azhar verbrak in januari 2011 de banden met het
Vaticaan, nadat paus Benedictus XVI de bloedige
aanslag tegen de koptische Sint-Marcuskathedraal in
Caïro had veroordeeld en opriep tot meer
godsdienstvrijheid in Egypte. Na de verkiezing van de
nieuwe paus Franciscus stelde de universiteit ‘een
gebaar van goede wil’ door hem een
felicitatietelegram te sturen.
(nieuwreligieuspeil.net)

Islam populair onder Engelse jongeren
De meeste Britse moslims zijn jonger dan 25 jaar.
Ruim één op de tien Britten tussen de 18 en de 25
jaar noemt zich moslim.
Aldus de voormalige leider van de Britse
conservatieve partij, Lord Ashcroft, op basis van een
onderzoek onder ruim 20.000 mensen. Volgens
Ashcroft is ongeveer 3% van de bevolking islamitisch.
Zo'n 40% van de Britse jongeren (18 - 25 jaar) noemt
zich christen, onder 65-plussers is dat 73%.
Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew is
de gemiddelde Britse christen 45 en de gemiddelde
Britse moslim 25 jaar. De overgrote meerderheid van
de Britse islamitische bekeerlingen is van oorsprong
christen of afkomstig uit een familie of vriendenkring
die sterke banden heeft met het christendom. De
meeste christelijke bekeerlingen komen juist uit een
niet-religieuze omgeving. (Trouw)

Risaalah TV
Throught the historic lands
of the Quran
Risaalah TV zal in vier delen de documentaire
‘Through the historic lands of the Quran’ uitzenden, en
wel op zondag 3, 10, 17 en 24 november, steeds om
9:00 uur a.m. De film toont vele landen en plaatsen
waar vele Profeten die Allah naar de mensheid heeft
gestuurd, allemaal hebben gewoond en gepredikt.
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Maatschappij / Spiritueel
Roddel en laster
Heerlijk toch, om zo af en toe eens flink over anderen te
kunnen roddelen... niet wetende wat voor een negatieve
geestelijke impact zulk gedrag op onszelf heeft. Ook
maatschappelijk gezien kan roddelen heel wat ellende
met zich meebrengen, zoals ruzie tussen goede
vrienden. Nagenoeg alle heilige boeken waarschuwen
ons tegen dit kwaad.
Zo vergelijkt de Koran laster met het eten van het vlees
van een dode broeder: “O gelovigen! Laat de mensen
geen andere mensen uitlachen; misschien zijn zij beter
dan zij ..., en vit niet op uw volk, en noem elkaar niet bij
bijnamen; kwaad is een slechte naam na het geloof, en
wie zich niet bekeren, deze zijn het, die de
onrechtvaardigen zijn.
O gelovigen! Vermijd de meeste verdenkingen, want
waarlijk, verdenking is in sommige gevallen een zonde,
en bespied niet en laat sommigen van u anderen niet
belasteren. Houdt één van u ervan het vlees van zijn
dode broeder te eten? Maar u hebt er een grondige
afkeer van.” (Koran 49:11-12)
Bijbel: “Broeders, spreekt niet kwalijk van elkander. Die
van zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt,
die spreekt kwalijk van de wet, en oordeelt de wet.”
(Jakobus 4:11)
Boeddhisme: "Wat is slecht? Doden is slecht, liegen is
slecht, lasteren is slecht, misbruik is slecht, roddel is
slecht, afgunst is slecht, haat is slecht, vastklampen aan
valse leer is slecht, al deze dingen zijn slecht. En wat is
de wortel van het kwaad? Verlangen is de wortel van het
kwaad, de illusie is de wortel van het kwaad." (Gautama
Boeddha)
Hindoeîsme: “Hij die valse bewijzen voortbrengt of zich
schuldig maakt aan vals gepraat, gaat naar de hel.”
(Markandeya Purana)
Mocht je merken dat er ergens in gezelschap wordt
geroddeld over iemand, probeer dan iets positiefs over
die persoon te zeggen. Je zal merken hoe snel je
daarmee het plezier van de roddelaars wegneemt.
Mocht je niets kunnen of willen zeggen, neem dan fysiek
afstand van dat gezelschap. (Bron: A Spiritual Note)

Religieus
Capita selecta
‘Kantje randje’
Er zijn mensen die Allah slechts aanbidden in gunstige
omstandigheden. Als slechte omstandigheden zich
voordoen, haken ze af. Koran 22:11 zegt hierover: "En
onder de mensen is degene die Allah op de rand aanbidt:
als hem iets goeds overkomt is hij daar tevreden mee,
maar als hem een beproeving treft, wendt hij zijn gezicht
weer af. Hij verliest deze wereld en het Hiernamaals. Dat
is een duidelijk (heel groot) verlies."
De Profeet Mohammed (vzmh) heeft ons geleerd het
volgende te zeggen: alhamdoe lil-laahie 'alaa koellie
haal. D.w.z. Allah in en onder alle omstandigheden
blijven loven, prijzen en aanbidden.

Zie Nieuwe Testament, Matthéüs 13:1-9, 18-23, Markus
4:1-8, 14-20 en Lukas 8:4-15, waar Jezus de gelijkenis
geeft van de zaaier (Gods profeet) en het zaad (Gods
woord) en hoe mensen daarop verschillend reageren. Er
zijn mensen die Gods woord met vreugde ontvangen,
maar het meteen loslaten als ze beproefd worden.
Overpeinzing
Allah, de Heilige, de Verhevene, leert ons om (dagelijks)
het volgende op te zeggen: "...Onze Heer, schenk ons
het goede in deze wereld en het goede in het
Hiernamaals, en bescherm ons tegen het (helle)vuur."
(Koran 2:201)
Enkele zaken die hieruit kunnen worden afgeleid, zijn:
- wij moeten zowel werken voor het materiële
(wereldlijke) als het immateriële (geestelijke);
- het materiële moeten wij op een eerlijke manier
verdienen en op de juiste manier besteden;
- de wereld (kortstondig) is ondergeschikt aan het
Hiernamaals (eeuwigdurend);
- het Hiernamaals is het doel, de wereld het middel
daartoe. Jammerlijk dat er velen zijn die de wereld als
doel hebben (Koran 2:200)
Ahmad Jhawnie

