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Interreligieus

Wetenschap

Comparatieve religie:
Jom Kipoer en Shab Baraa’at

‘De Islamitische Columbus’

Verhoog uw geluksgevoel!

Al honderden jaren wordt het ontdekken van Amerika door
Columbus als feit geaccepteerd en onderwezen op scholen.
Onderzoek heeft echter uitgewezen dat deze theorie niet
langer houdbaar is.

Studies gedaan door de psycholoog Sonja
Lyubomirsky geven 12 handelingen aan die door
mensen anders gedaan worden, zodat hun niveau
van geluk wordt verhoogd.

Jom Kipoer of Grote Verzoendag ofwel Dag van de
Vergevingen wordt als de belangrijkste en heiligste dag
beschouwd in het Jodendom. Het valt op de 10de dag
van de 7de maand Tisjrie volgens de Joodse
maankalender.
Volgens de Joodse traditie bepaalt God op de 1ste dag
van Tisjrie, Rosh Hashanah genaamd, het lot van elke
persoon voor het komend jaar, en op de 10de dag wordt
dat lot bindend verklaard.
Het etmaal bij de Joden loopt van zonsondergang tot
zonsondergang, net zoals bij de Moslims.
De nacht en dag van Jom Kipoer wordt doorgebracht met
gebed en vasten, en met het tonen van berouw en vragen
om vergiffenis van zonden die men heeft begaan
tegenover God en tegenover de medemens. Men gaat 's
avonds en overdag naar de synagoge, waar de dienst de
hele dag voortduurt. Aan het einde van de dienst worden
de doden herdacht. (Wikipedia)
Shab Baraa’at
Shab Baraa’at / Lailatoel Baraa’at of Nacht van Vergeving
/ Verlossing / Ontheffing is één van de twee belangrijkste
/ gezegende nachten in de Islam. Het valt op de 15de
nacht van de 8ste maand Sha'baan volgens de Moslimse
maankalender. In de Arabische landen wordt Shab
Baraa’at, Niesf Sha’baan (Midden Sha’baan) genoemd.
Het woord Baraa’at (Ontheffing) komt voor in de Koran
9:1. Hoofdstuk 9 At-Tawbah (Het Berouw) wordt ook AlBaraa’at genoemd.
Volgens de Ahaadith, Overleveringen van de Profeet
Mohammed (vzmh), bepaalt Allah in Shab Baraa’at het lot
van ieder mens voor het komend jaar, te vergelijken met
de begroting die jaarlijks door een regering wordt
opgemaakt voor het komend jaar.
De nacht van 15de Sha'baan wordt thuis of in de moskee
doorgebracht met gebeden (sòlaat), smeekgebeden
(doe'aa), meditatie (zikr), Koran-recitatie en het vragen
van vergiffenis (astaghfaar) aan Allah voor zonden die
men ten aanzien van Hem heeft begaan. Voor zonden die
men tegenover zijn medemens heeft begaan, dient men
zich met hem / haar te verzoenen. Er wordt ook speciaal
gebeden voor de overledenen.
De dag van 15de Sha'baan (van dageraad tot
zonsondergang) wordt doorgebracht met vasten.
Volgens een Overlevering zal Allah in de Shab Baraa'at
de volgende personen niet vergeven (tenzij men oprecht
spijt betuigt en helemaal afziet van genoemde
handelingen):
- zij die aan afgoderij doen
- zij die de banden met familieleden hebben verbroken
- zij die ongehoorzaam zijn aan hun ouders
- zij die bedwelmende middelen (alcohol, drugs)
gebruiken
- zij die onschuldige mensen hebben vermoord
- zij die haat en vijandschap koesteren tegenover anderen
- zij die onwettige sex bedrijven (hoererij, overspel,
ongehuwd samenwonen)
- zij die op welke manier dan ook een arrogant gedrag
(grootheidswaanzin) ten toon spreiden.
Dus Shab Baraa’at in de Islam kan ook als een Grote
Verzoendag beschouwd worden: verzoening met Allah en
de medemens.
Noot 1: dit jaar valt de Shab Baraa'at (in de volksmond
Shubh Raat) omstreeks 12 juni, en de Jom Kipoer op 3-4
oktober.
Noot 2: de andere belangrijkste nacht in de Islam is de
Lailatoel Qodr ofwel de Nacht van Majesteit, zie Koran
hoofdstuk 97. Deze is een nacht in de 9de maand
Ramadaan (de vastenmaand) waarbij de Profeet
Mohammed de eerste Koran openbaring (96:1-5)
ontving.
Noot 3: In de Islam heb je rechten van Allah en rechten
van de mens. Als je de rechten van Allah schendt
(afgoderij begaat, niet bidt of vast of de bedevaart
onderneemt etc.), kan alleen Hij dat jou wel of niet
vergeven. En als je de rechten van een mens schendt
(laster, roddel, uitschelden, etc.) kan alleen hij /zij dat jou
wel of niet vergeven met of zonder compensatie. Deze
notie heb je ook in het Jodendom.
Ahmad Jhawnie

Religie & Gezondheid

In de tijd van Columbus was de gangbare mening dat de
aarde plat was, hoewel oude Griekse geleerden als
Aristoteles en Pythagoras al lang van mening waren dat de
aarde rond was. Gedurende de Islamitische Gouden Eeuw
(+/- 750-1100) werd uitgebreid onderzoek gedaan naar de
vorm en grootte van de aarde. In die tijd was de gangbare
mening dat de aarde rond was; de discussie ging toen meer
over hoe groot de aarde was i.p.v. plat of rond. Rond het
jaar 800 verzamelde de Abbasidische kalief Al-Ma'mun de
grootste geleerden uit die tijd, die de omvang van de aarde
berekenden. Ze weken slechts 4% af van de werkelijke
omvang zoals die nu bekend is.
Diverse Moslims hebben in die periode reizen naar 'het
onbekende' ondernomen. Er zijn geschriften van de
historicus Al-Masudi over een reis in het jaar 889 die startte
in de haven van Delba (waar later ook Columbus zijn reis
zou starten) en maandenlang naar het Westen ging. Ze
kwamen een enorme landmassa tegen waar ze handel
dreven met de plaatselijke bevolking, waarna ze terug
gingen naar Europa. Al-Masudi markeerde deze landmassa
op zijn kaart als 'het onbekende land' (zie foto onder).
Nog twee andere reizen vanuit het Islamitische Spanje zijn
bekend uit de historie. Eentje was in 999 onder leiding van
Ibn Farrukh van Granada. De andere is opgetekend door de
geograficus Al-Idrisi, die schreef over een groep Moslims
die een reis van 31 dagen ondernam en op een Caraibisch
eiland aankwamen. Ze werden gedurende enkele dagen
gevangengehouden door de plaatselijke bevolking en
werden uiteindelijk vrijgelaten toen een Arabisch sprekende
tolk voor hun bemiddelde (hetgeen aantoont dat reeds vóór
die periode Arabisch sprekende mensen het gebied al
hadden ontdekt).
Het verhaal dat Columbus Amerika ontdekte is dus niets
anders dan een oud, geromantiseerd verhaal dat de tand
des tijds niet heeft kunnen doorstaan. Er zijn diverse
geschriften die aantonen dat ruim
vóór Columbus reeds reizen
naar de Amerika's zijn
gemaakt, niet alleen door
Moslims, maar ook door
West-Afrikanen en
anderen.
Foto: de kaart van AlMasudi uit 956, waarop
het ‘onbekende land’ staat
aangegeven.
lostislamichistory.com
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Artikel van de week:

1. Toon dankbaarheid; dankbaarheid voor al het
goeds om je heen is al een teken dat je leven een
dieper niveau van geluk zal brengen, zonder dat je
iets erbij hoeft te kopen of te doen.
2. Blijf optimistisch; een succesvol mens is hij, die
wat er ook gebeurt, een manier vindt om een
optimistische draai aan het geheel te geven. Hij
ziet iets dat niet lukt slechts als een mogelijkheid
om te groeien en iets nieuws uit het leven te leren.
3. Vermijd piekeren en je te vergelijken met je
medemens; dit werkt namelijk vergiftigend.
4. Wees steeds vriendelijk; zonder verwachtingen
een ander helpen is de meest krachtige manier om
je van binnen goed te voelen. Er komt een
hoeveelheid van de stof serotonine vrij door
slechts te observeren hoe gelukkig je medemens
wordt door jouw handeling (N.B.: de meeste
tabletten tegen depressie maken serotonine vrij om
je weer goed te laten voelen).
5. Koester sociale relaties; er ontstaat een warm
gevoel van het hebben van goede vrienden met
wie je jouw eigen ervaringen kunt delen.
6. Ontwikkel strategieën om voorbereid te zijn op
het onverwachte; het is moeilijk om in dergelijke
situaties aan een creatieve oplossing te komen,
maar het is goed om gezonde oplossingen bij de
hand te hebben.
7. Leer te vergeven; gevoelens van haat
vasthouden is desastreus voor je gezondheid. De
negatieve emoties van haat uit het verleden, die je
constant hebt, tasten je immuunsysteem aan met
alle gevolgen van dien.
8. Verhoog veranderingen in je belevenissen;
wanneer je zo gefocust bent op hetgeen je doet,
dan wordt je handeling hetzelfde als je
bewustwording.
9. Geniet van de geneugten des levens; het zijn de
simpele zaken in het leven die het meest kunnen
betekenen, als we die maar ten volle en bewust
ervaren.
10. Verbind je met je heel wezen aan je doelen;
hierdoor ontstaat er een onafwendbare kracht om
je doel daadwerkelijk te bereiken.
11. Wees spiritueel en religieus; zo ervaren we dat
het leven groter is dan wijzelf.
12. Zorg goed voor je lichaam; als je geen goede
gezondheid hebt, dan zijn je geestelijke energie (je
focus), je emotionele energie (je gevoelens) en je
spirituele energie (je doel) uit balans. Studies
hebben aangetoond dat bij depressieve mensen
het niveau van geluk wordt verhoogd door
regelmatig te bewegen.
Bron: www.marcandangel.com

Diverse artikelen over de Profeet Mohammed
Lees op www.ivisep.org

‘Halalywood’

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?
Bezoek het archief op www.ivisep.org

Naast Hollywood, Bollywood, Nollywood, Suriwood etc. is
er nu ook
Halalywood.
De initiatiefnemer is de
acteur Omar
Regan, zelf
Moslim, die
heeft gespeeld in
films als
Rush Hour
2. Behalve
het verzorgen van 'halaal entertainment' aan het 1
miljard tellend Islamitisch publiek wereldwijd, is
het doel ook om de grote massa een positief
beeld over de Islam te tonen.
Bron: onislam.net

Op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek ‘ivisep’ op Facebook en ‘like’ ons!

