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Religie & Filosofie
Diverse onderwerpen
Een andere Boeddha, een andere Trooster
Wie is die andere Boeddha, wie is die andere Trooster?
Boeddha, Jezus en andere voorgaande profeten waren
de voorboden van de grootste Profeet die nog zou
komen, zie Koran 3:81.
Boeddha zei dat een andere Boeddha zal verschijnen,
en Jezus zei dat hij moest weggaan van deze wereld,
anders zal de andere Trooster niet komen.
Over de andere Boeddha
In 'The Gospel of Buddha' (het Evangelie van Boeddha)
XCVI – Metteyya 11-15, schrijft Paul Carus:
“Ananda zei tegen de Gezegende (Boeddha): ‘Wie zal
ons onderwijzen wanneer u weg bent?’ En de
Gezegende antwoordde: ‘Ik ben niet de eerste
Boeddha die op aarde kwam, noch zal ik de laatste
zijn. Te zijner tijd zal er een andere Boeddha
verschijnen in de wereld, een heilige, een uiterst
verlichte, begiftigd met wijsheid in manieren,
voorspoedig, het universum kennend, een weergaloze
leider van mensen, een meester van engelen en
stervelingen. Hij zal aan jullie dezelfde eeuwige
waarheden bekendmaken die ik jullie onderwezen heb.
Hij zal zijn religie verkondigen, roemrijk in zijn
oorsprong, roemrijk op zijn hoogtepunt en roemrijk wat
betreft het doel. Hij zal een religieus leven afkondigen,
volledig perfect en volkomen puur zoals ik nu
verkondig. Zijn discipelen zullen vele duizenden
bedragen terwijl die van mij vele honderden bedragen.’
Ananda zei: ‘Hoe zullen wij hem herkennen?’ De
Gezegende antwoordde: ‘Hij zal als Maitreya geboren
worden.’”
Het woord ‘Maitreya’ of ‘Metteyya’ betekent
liefhebbend, medelevend, barmhartig, goedgunstig,
vriendelijkheid, genegenheid, etc. Al deze woorden zijn
te vinden in het Arabische woord ‘rahmah’. Allah zegt
omtrent de Profeet Mohammed (vzmh) in de Koran
21:107: “En Wij hebben u (Mohammed) gezonden als
een rahmah voor de werelden (alle schepsels)."
Over de andere Trooster
In het Nieuwe Testament, in het Evangelie volgens
Johannes, staat het volgende:
- 16:7: "Toch zeg ik u de waarheid, het is in uw belang
dat ik heenga. Want als ik niet heenga zal de Trooster
geenzins tot u komen..."
- 16:12-13: "Nog veel heb ik jullie te zeggen, maar jullie
kunnen het thans niet dragen, doch wanneer hij komt,
de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de
volle waarheid, want hij zal niet uit zichzelf spreken,
maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal
hij u verkondigen."
- 14:16 en 26: "En ik zal de Vader bidden, en Hij zal
julle een andere Trooster geven." "Maar de Trooster, de
heilige Geest. welken de Vader (God) zenden zal in
mijn naam, die zal u alles leren, en zal u aandachtig
maken alles wat ik u gezegd heb."
- 15:26: "Wanneer de trooster gekomen is, de Geest
der waarheid die van de Vader uitgaat, zal die
getuigenis over mij afleggen (wie Jezus werkelijk is, nl.
een mens-profeet)."
Koran 61:6 zegt: "En toen Jezus, zoon van Maria, zei:
"O kinderen van Israël, Ik ben Allah's boodschapper
voor u, datgene bevestigend wat vòòr mij in de Torah
was, en een blijde tijding gevende van een
boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal
Ahmad zijn." En als hij tot hen komen zal met duidelijke
bewijzen zullen zij zeggen: "Dit is louter bedrog."

Actueel / Maatschappij
Islamitisch Nieuwjaar en Hidjra
Het Islamitisch jaar 1436 ging van start op 25 oktober
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 'AlAmien' (de betrouwbare)
opleverde.
De Profeet trouwde op 25jarige 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
Moslims (+/- 100) 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
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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 1436
toe, voorzien van wijsheid, geluk, gezondheid en goed
gezelschap.

Spiritueel
De kunst van karaktervorming
"Trek niet uitbundig door het land, want jij kan de
aarde niet splijten, noch de bergen evenaren in
hoogte. Dit alles, het kwaad ervan, is verachtelijk in de
ogen van jouw Heer." (Koran, 17:37-38)
"Draai jouw gelaat niet in minachting van de mensen
af, en ga niet uitbundig door het land. Waarlijk houdt
Allah van geen enkel verwaande opschepper. En volg
bij jouw bezigheden de juiste weg en temper jouw
stem. Waarlijk is de meest gehate stem het balken
van ezels." (Koran, 31:18-19)
Mensen drukken zich vaak uit in ijdelheid, trots of
hoogmoed. IJdelheid die op overmatige wijze tentoon
wordt gesteld, kan hoogmoed worden. Als deze
eigenschap niet via de mens zou werken, zouden er
geen 'grote' of 'kleine' personen bestaan in de wereld.
Vrijwel alle deugden en kwaad komen voort uit deze
eigenschap. De kunst van het vormen van ons
karakter is om de ruwe randen van de eigenschap van
ijdelheid weg te snijden; die ruwe randen die anderen
pijn kunnen doen of storend kunnen zijn naar anderen
toe. Iemand die bijvoorbeeld te vaak het woord 'ik'
gebruikt, kan de luisteraar daarmee maar al te vaak
irriteren.
Vaak worden mensen getraind in hoffelijkheid en
goede manieren, zowel in daden als in taalgebruik. En
toch, als ijdelheid de kop opsteekt, kan die zich doen
gelden, ondanks alle goede manieren en mooie
woorden, en de ijdelheid kan tot uitdrukking komen via
iemands gedachten, woorden of daden. Dit is één van
de moeilijkste dingen om onder controle te houden.
Maar het strijden hiertegen maakt het karakter steeds
mooier en mooier, en eigenschappen die in hun ruwe
vorm niet kunnen worden getolereerd, worden
zodoende makkelijk te verdragen voor de
medemensen. Zeker één van de grootste uitdagingen
in het leven!

Ahmad is de tweede naam van de Profeet
Mohammed. Mohammed betekent 'de veelgeprezene'
(door Allah en de mensen), en Ahmad betekent 'hij die
Allah veel looft en prijst'.

Vandaar dat de Koran in 16:125 vermeldt dat men
zich ook bij meningsverschillen netjes en correct dient
te gedragen; arrogant gedrag en stemverheffing zullen
de mensen slechts afstoten:

Een toelichting bij deze zinsnede van Koran 61:6: "O
kinderen van Israël, Ik ben Allah's boodschapper
(rasoel) voor u..."

“Roep tot de weg van uw Heer op met wijsheid en
uitnemende vermaning en redetwist met hen op de
beste wijze.”

Jezus was een boodschapper, een profeet, een
gezondene van God. Zie het Nieuwe Testament, Lucas
4:24 en Johannes 17:3.
Ahmad Jhawnie
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