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Religie / Filosofie

Actueel / Maatschappij
Iran start met 'Islamitische Nobelprijs'

Capita selecta
'Rol van God begint van binnenuit'
Aldus kopte DWT van 26/2/2014 op pag. A8. Mevrouw Loes
Bemmel zei in haar uiteenzetting over Shivaratri, dat zelfkennis
uitermate belangrijk is in de zoektocht naar God. "Ik zal God
niet herkennen als ik mezelf niet herken, dus het begint bij de
vraag: wie ben ik?"

Volgend jaar zal in Iran de eerste 'Mustafa
Science en Technologie award' worden uitgereikt
aan Islamitische geleerden
ter promotie en verdere
verbetering van hun werk.
Om genomineerd te worden
dient men te wonen in een
Islamitisch land. De prijs zal
bestaan uit een bedrag van

De Profeet Mohammed (vzmh) heeft het bovenstaande heel
treffend gezegd: "Wie zichzelf kent / herkent, zal zijn Heer
kennen / herkennen."
Voor bezoekers aan de Griekse heilige Tempel van Apollo te
Delphi was de volgende inscriptie geplaatst: 'Ken / Herken
uzelf!'.
Jezelf herkennen wil zeggen de vraag stellen: Wat is het doel
van het leven? Waarom ben je hier op aarde en waar ga je
naar toe na de dood? Zie Koran 23:115 en 51:56.
101% gelijk
Jezus zei in Johannes 14:6 (Nieuwe Testament): “Ik ben de
weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader
komen dan door mij.”
Bovengenoemde woorden waren het ‘motto’ van alle 124.000
profeten, vanaf Adam tot Mohammed (vrede zij met hen allen).
De profeten spraken voor de volle 100% de waarheid en wezen
het rechte pad naar Allah (God), dus de weg naar het eeuwige
leven in het Paradijs. Wie gehoorzaam was / is aan een
profeet, was / is in feite gehoorzaam aan Allah (Koran 4:80).
Dynamiek en diepgang
In Ar-Risaalah van 15 feb. 2014 had ik een heel erg lastige
vraag aangekaart: kan en mag een moslim met een
ongeregistreerde nikaah (moslimhuwelijk) als imam fungeren?
Deze vraag is op 3 maart 2014 voorgelegd aan de Madjlies
Moesliemien Suriname.
Hierbij alvast mijn visie. In de Islam is het zeer
afkeurenswaardig, bijna verboden, voor een moslim die
ongehuwd samenwoont om als imam te fungeren. Een moslim
met een ongeregistreerde nikaah staat bij de Burgerlijke Stand
genoteerd als ONGEHUWD, en in het verlengde hiervan ook in
alle documenten. Ergo, een moslim met een ongeregistreerde
nikaah kan en mag niet fungeren als een imam of diens
plaatsvervanger.
Noot: - Als een gehuwd iemand als imam wordt benoemd, zou
het in deze tijd een verplichting moeten zijn dat hij zijn
'geloofsbrief', huwelijksakte overlegt.
- Als een persoon met een ongeregistreerde nikaah vindt dat hij
/ zij gehuwd is, moet hij / zij zich wenden tot de Burgerlijke
Stand voor rectificatie van de formele documenten.
Transformatie nodig
Koran 30:41 zegt: "Fasaad (corruptie, verderf, vervuiling) is op
het land en de zee zichtbaar door wat de mensen hebben
gedaan... Hopelijk zij zullen berouw tonen."
Fasaad op het land en de zee betekent o.a. lucht- en
watervervuiling door menselijke activiteiten. Fasaad, op
het land zichtbaar, kan ook betekenen dat corruptie is
doorgedrongen in alle poriën van de samenleving. Het
motto van de politieke partij DOE inzake corruptie is:
Corruptiebestrijding, een taak van iedere Surinamer.
"In zijn onlangs verschenen mensenrechtenrapport
2013 typeert de VS ‘wijdverspreide corruptie bij de
overheid’ als één van de drie ergste
mensenrechtenschendingen in Suriname." (DWT van
5/3/2014 pag. A3, artikel 'Ethische codes moeten
corruptie helpen indammen'). Verder zegt genoemd
artikel: "Er zijn wijdverbreide beweringen over corruptie
in alle lagen van de regering..."
Allah's Getuigen (analoog aan Jehovah's Getuigen)
Koran 4:135 zegt: "O jullie die geloven, wees
(onpartijdige) handhavers van het recht, Getuigen
voor Allah (Zijn Tawhied, absolute Eenheid), zelfs als
het tegen julliezelf is of (jullie) ouders of naaste
verwanten - of hij nu rijk is of arm, Allah bezit een
beter recht over hen beiden. Dus volg niet (jullie) lage
verlangens (begeerten) opdat jullie niet afdwalen. En
als jullie de waarheid verdraaien of jullie ervan afkeren
(afvalligen worden), dan is Allah Zich waarlijk immer
Bewust van wat jullie doen.'
Ahmad Jhawnie

500.000 US dollars, een medaille en een
certificaat.
Gedurende de piektijd van de middeleeuwse
Islamitische beschaving, de 'Islamitische Gouden
Eeuw', was Iran een van de
meest invloedrijke Islamitische
regio's en de Perzische
geleerden van toen hebben grote
bijdragen geleverd aan de
ontwikkeling van de moderne
wetenschap. (onislam.net)

Spiritueel

Jaloezie - het vuur van binnen

Het goede in andere zien

Het is een belangrijke oorzaak van verdenkingen,
boosaardigheid, vijandschap en haat . Het leidt vaak tot
roddel, laster en zelfs moord. Het is het vuur van binnen
... dat JALOEZIE heet. Het was de eerste zonde die
werd begaan op aarde, toen de zoon van Adam (vrede
zij met hem), Kain, jaloers werd op zijn broer Abel. Dat
leidde uiteindelijk tot moord op Abel. Daarom heeft de
Profeet (vzmh) ernstig gewaarschuwd tegen deze ziekte
van het hart dat veel onheil in de samenleving
teweegbrengt.

Het is hoog tijd dat we leren kijken naar het
goede in anderen, in plaats van hun zwakheden
steeds naar voren te halen. Onderlinge
waardering, onderling vertrouwen, onderlinge
hartelijkheid dienen aan de basis te liggen van
ons handelen. Zelfs als we bepaalde foutjes
bemerken bij onze medemensen die goede
intenties hebben, moeten we die door de vingers
proberen te zien.
Onze onderlinge relaties moeten zijn zoals de
Heilige Koran dat van ons verlangt:
"De gelovigen zijn broeders, dus sticht vrede
tussen jullie broeders, en voldoe jullie plicht aan
Allah opdat jullie genade zullen kennen.
O jullie die geloven, laat mensen geen (andere)
mensen uitlachen, want misschien zijn zij beter
dan hen; laat ook vrouwen geen vrouwen
(uitlachen), want misschien zijn zij beter dan
hen. Vit ook niet op jullie eigen mensen, en
noem elkaar niet bij bijnamen. Kwalijk is een
slechte naam na geloof; en wie zich niet
omkeert, dat zijn de onrechtvaardigen.
O jullie die geloven, vermijd de meeste
verdenkingen, want in sommige gevallen is
verdenking immers een zonde; en bespied niet
en laat sommigen van jullie geen kwaad spreken
over anderen. Zou een van jullie graag het vlees
eten van zijn dode broeder? Jullie verafschuwen
het! En voldoe jullie plicht aan Allah, Allah is
immers Vaakweerkerend (tot genade),
Barmhartig.
O mensheid, waarlijk hebben Wij jullie
geschapen uit een man en een vrouw, en jullie
gemaakt tot stammen en families, opdat jullie
elkaar zullen kennen. Waarlijk is voor Allah de
meest edelmoedige de meest plichtsgetrouwe
onder jullie. Waarlijk is Allah Wetend, Bewust"
(49:10-13).
Bron: The Secret of Existence
Khwaja Kamal-ud-Din
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Hopen op onheil
Hasad (jaloezie) treedt op wanneer men ziet dat een
ander persoon bepaalde zaken geschonken heeft
gekregen die men zelf zou
willen hebben en graag wil
dat die zaken van die
persoon worden afgenomen.
We zien bijv. iemand die
meer rijkdom, schoonheid,
intelligentie of een andere
gunst heeft en we beginnen
dan te 'branden' in ons hart
omdat wijzelf die zegeningen niet hebben. We hopen
dan vaak dat die zegeningen van die persoon worden
weggenomen door beroving, ongeluk, etc.
Het verlangen dat iemand verstoken blijven van de
zegeningen die Allah hem heeft geschonken, staat gelijk
als het ingaan tegen iets wat Allah heeft voorbestemd.
De jaloerse persoon heeft er eigenlijk bezwaar tegen dat
Allah aan een bepaald persoon bepaalde zegeningen
heeft geschonken die hij niet verdiende, dus waarom
was het aan hem gegeven? Het moest eerder zijn
gegeven aan degene die er jaloers op is!
Vandaar dat de Profeet (vzmh) zou hebben gezegd:
“Jaloezie vernietigt iemands goede daden zoals vuur
hout verteert ."
Slecht gevoel
Jaloezie vernietigt niet alleen iemands Hiernamaals. De
directe straf in deze wereld is dat de jaloerse persoon
voortdurend 'brandt' van binnen. Hij kan gewoon niet
zien dat iemand anders gelukkig is, dus voelt hijzelf zich
altijd ellendig. Geluk blijft ver weg van hem. Jaloezie is
dan ook een van de meest erge overtredingen die
iemand kan plegen. Men vernietigt zijn geluk in deze
wereld en zijn beloningen in het hiernamaals, maar hij
krijgt er niets voor terug. Men wenst de vernietiging van
een andere persoon, maar in het proces vernietigt hij
alleen maar zichzelf.
Nu we dus merken dat jaloezie een ernstige ziekte is,
moeten we deze ziekte behandelen met de grootst
mogelijke spoed. Enkele manieren om gevoelens van
jaloezie tegen te gaan, zijn de volgende:
- Denk na over de schade die u zichzelf toebrengt en
over de volslagen dwaasheid van uw actie . Het enige
dat u zult bereiken is ellende. Uw verkeerde wensen
naar de persoon toe zullen niets aan de situatie
veranderen, maar slechts vuur in uw hart laten branden
en uw goede daden vernietigen.
- Spreek in bijzijn van anderen goed over de persoon op
wie u jaloers bent. Doe dit, ook al moet u zichzelf
dwingen om het te doen.
- Bid oprecht voor de persoon op wie u jaloers bent.
Vraag Allah om de verworvenheden van die persoon
voor hem te beschermen, te verhogen en hem daarin te
zegenen.
- Groet de persoon op wie u jaloers bent, als u hem
ergens tegenkomt.
Bron: islaaminfo.co.za

