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BouwTAIBAH uit
liefde voor Allah.
Onze Heilige Profeet

Mohammad
Sallallahoe Alaihie
Wassallam heeft

gezegd: “ Allah
heeft Namaaz in zijn
oneindige goedheid
aan de mens
gegeven; Namaaz wat
te vergelijken is met
de rechte weg, die
leidt naar voorspoed
en geluk”. Namaaz is
een cadeau, dat Allah
voor de Momien
gestuurd heeft
tijdens Meeradj-unNabie Sallallahu Alaihi
Wassallam. Wardeer
dit Heilige cadeau
van Allah Azza wa
Djalla en lees Namaaz
en verwerf voorspoed
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Goed gedrag, karakter en respect van een Momien
Allah’s naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle
“Jaa ajjoe-halladziena aamanoe qoe-anfoesakoem wa ahliekoem naraa wa qoedoe-hannaasoe
walhiedjarah” (Soerah 66, vers 6)
“O gij die gelooft, redt u zelf en uw aanverwanten van het vuur waarvan de brandstof mensen en stenen zijn”.

1* Alle lof en dank aan Allah, de Genadevolle. Moge Hij en Zijn Heilige Profeet Vrede zij met Hem ons
zegenen met deze Djoemah Namaaz en ons helpen om als een Momien ons leven te leiden en als wij de
wereld moeten verlaten, dan ons zegenen met het reciteren van de “Kalma-e-Shahadat”.
Vorige Djoemah hebben wij gesproken over het besteden van onze geschonken rijkdommen en
levensonderhoud op Allah’s Weg. Vandaag zullen wij in het bijzonder uitweiden over ons karakter,
gedrag, eerbied en respect. Allereerst moeten wij realiseren, dat wij in een moeilijke tijd, in een
vreemde cultuur en land leven; wij moeten daarom heel hard ons best doen, heel erg alert en waakzaam
zijn om goed gedrag en karakter te demonstreren. Het is een dagelijkse geklaag, dat vele Moesliems
onbehoorlijk gedrag vertonen en heel vaak Haram - ongeoorloofde handelingen plegen. Velen
bedriegen, liegen, stelen, roven, vechten, moorden, handelen in drugs, heroine, alcohol en hebben een
slecht karakter en vertonen mens-onterende gedragsvormen. Deze personen belanden uiteindelijk in het
ziekenhuis of in de gevangenis. Hun leven zal dan verwoest zijn en hun gezinnen zullen gefrustreerd en
uitzichtloos zijn,waar- door de gehele familie een andere cultuur demonstreren en slechts in naam
Moesliems zijn.
Sommige jongeren, die nog net 12 jaar oud zijn, gedragen zich heel slecht en behandelen hun bejaarde
ouders wreed, onmenselijk en mens-onterend. Wanneer deze bejaarde ouders hun motiveren om hun
leven te leiden als goede Moesliems, dan reageren deze tieners onbeschoft en zeggen, dat zij alles beter
weten en jullie moeten in ons leven niet bemoeien. Voor de ouders is het nu te laat om te corrigeren.
Deze kinderen hadden reeds in de moeder’s schoot gecorri- geerd moeten worden en niet uit liefde,
achteloosheid en luiheid hun krom laten opgroeien.
Wij moeten planmatig onze kinderen opvoeden in goed gedrag en karakter. Wij zullen eerst zelf de weg
van Allah, de Genadevolle en zijn Heilige Profeet Vrede zij met Hem moeten bestuderen en het gedrag en
karakter van Momiens leren en ons leven als zodanig inrichten; wij moeten doel- bewust en voorbeeldig
met volharding ons leven leiden en dan kunnen wij deze overdragen.
2 * In de bovenvermelde vers van de Heilige Koran lezen wij, dat Allah, de Genadevolle ons opdracht
heeft gegeven om onszelf en onze aanverwanten te beschermen tegen de Hellevuur, waarvan de
brandstof mensen en stenen zijn. Om deze verantwoordelijkheid uit te voeren, moeten wij weten hoe wij
onszelf, onze kinderen en familieleden van de Hellevuur moeten redden. Wij moeten kennis van het
geloof, tevens wereldse kennis, karakter en gedrags- vormen bestuderen en praktiseren; wij moeten
deze studie materialen en kennis gebruiken om ons leven als een Momien in te richten en om ons
karakter en gedrag hoog te houden. Hoe meer de kennis en hoe hoger ons karakter en gedrag des te
beter, genadevoller en zegenrijker ons leven in deze wereld en in het Hiernamaals wordt. Wij zeggen
vaak: “The sky is the limit”.
3* Onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft het volgende gezegd:
A* Wij moeten Moesliem namen geven aan kinderen en nooit Kafier namen of andere slechte namen en
de kinderen zoveel mogelijk opvoeden in het geloof en hun later laten studeren.
B* Wij moeten kennis zoeken, vooral “Diene Islam en Sharijah” vanaf de jeugd tot het graf.
C* Wij moeten kennis zoeken en vergaren; al moeten wij helemaal naar China reizen.
In de Heilige Koran zegt Allah, de Genadevolle op verschillende plaatsen tevens het volgende:
a*. Een geleerde en ontwikkelde persoon is niet gelijk aan een ongeletterde en niet ontwikkelde persoon.
b*. Kennis is “Noer” - licht,
c*. Licht en duisternis zijn niet gelijk
d*. Kennis maakt de weg gemakkelijker voor de toenadering tot Allah, de Genadevolle.
4* Wij zullen dus allereerst ervoor moeten zorgen, dat onze pasgeboren baby’s Moesliem namen, zoals
Mohammad, Ahmad, Goelam-Nabie, Fatima, Khatidja enz. krijgen en nooit Kafier namen, zoals Johan,
Michal, Jackson, Ramon, Ronald, Hendrie en Frank geven.
De kinderen met Moesliem namen worden beschermd en krijgen veel gunsten, zegeningen en
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BouwTAIBAH uit liefde
voor Allah. de

Barmhartige
Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe
Alaihie Wassallam heeft
gezegd: “ Allah heeft
Namaaz in zijn
oneindige goedheid aan
de mens gegeven;
Namaaz wat te
vergelijken is met de
rechte weg, die leidt
naar voorspoed en
geluk”.
Geeft u Donatie en
ontvangt u gunsten van
de Barmhartige Allah.
“Goda ko bhoel gheje
loog, Fiekr rozie meng.
Gejaal riezq ka hai,
Razzaq ka gejaal nehien
Ai ta-iere lahoetie,
Oes Riezq se mawt
etjie,
Djies Riezq se atie ho,
Perwaaz kotahie”

gelukzaligheid. Verkeerde Kafier namen kunnen niet resulteren in zegeningen en zullen hun
veelal op het slechte pad zetten, waardoor deze kinderen afdwalen van de weg van Allah, de
Genadevolle. Meestal vertonen zij Kafier mentaliteit en cultuur. Zij dansen, maken muziek, gebruiken
heroine, drugs, alcohol, smokkelen en handelen in heroine. Zij vertonen slecht gedrag en karakter, zijn
schaamteloos en hebben geen oor voor hun ouders. Zij gedragen zich meestal niet als een Moesliem en
groeien op met deze mentaliteit. Meestal trouwen ze ook met een slechte partner en het resultaat van het
gezin is mens-onterend. Als zij dan een baby krijgen, zullen zij deze hun gedrag en karakter leren en het
verkeerde pad blijven bewandelen.
Daarom moet een pasgetrouwde echtpaar heel snel leren hoe zij als Moesliem moeten leven en welk
gedrag en karakter zij moeten demonstreren . En als Allah, de Genadevolle het echtpaar begunstigt met
een kind, dan moeten de echtgenoten samen alle goede kwaliteiten, gedrags-vormen en karakter
demonstreren. Zij moeten de Heilige Koran reciteren, Naat Sharief, Fatiha en Salatoessalam lezen, de
moskee bezoeken en Imams uitnodigen, die met hun samen over het geloof praten, goed gedrag,
karakter en respect uitstralen; deze kinderen groeien dan op in een zegenrijke, vrome omgeving en
zullen diepgeworteld karakter en gedrag ontwikkelen. Het is eenvoudiger en gemakkelijker om deze
jonge kinderen te vormen en een fundament te leggen. Zij zullen reeds op 10 jarige leeftijd Namaaz,
Heilige Koran moeten lezen en vasten. Zij zullen verder opgroeien in Moskeeen en op scholen en later
zullen zij hun diepgewortelde Islamitische karakter en gedrag nooit opgeven. Zij kunnen zelfs doktoren,
ingenieurs en advokaten worden en toch zeer gerespecteerde Momiens zijn. Dit is wat ons geloof van ons
verwacht; wees vroom en effectief. Maar als wij deze moeite niet doen, onszelf niet ontwikkelen,
achteloos zijn en wij demonstreren slechte daden, zoals ruzie maken, vechten, uitschelden, pesten,
liegen, stelen, roddelen, handelen in drugs en heroine enz., dan zullen wij onze slechte manieren, gedrag
en karaktertrekken overdragen van generaties op generaties. Wij zullen dan een grote, slechte familie
stichten, die zedeloos en schaamteloos gedrag tentoonspreiden en slechts in naam Moesliems zijn. Over
dit soort Moesliems klagen de mensen en de naam van ons verheven geloof Islam en ook de naam van de
gehele Moesliem gemeenschap wordt naar beneden gehaald en vernederd.
5* Wij lezen, dat ongeveer 500 jaren nadat de Heilige Profeet Iesha Alahiessalam herrezen werd, de
mens barbaars en mensonterend gedrag vertoonde. Zij leefden schaamteloos en behandelden elkaar als
dieren. De mens was genadeloos, zelf vernietigend wreed, onderdruk- king en moorden waren de
gewoonten. De mens was teneergeslagen en uitzichtloos geworden.
Allah, de Genadevolle heeft in deze tijd om de mens te redden onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij
met Hem gestuurd als “Rahmatoelliel ‘Aalamien”, die genadevol, zachtaardig, liefdevol, eerlijk,
geduldig, tactisch, gediciplineerd, standvastig, eerbiedig, maar vooral gehoorzaam was.
Allah, de Genadevolle zegt tevens in Soerah 9, vers 128: “Voorzeker, een boodschapper is uit uw midden
tot u gekomen; het is hard voor hem wat u pijn doet; hij is bezorgd voor uw welzijn, liefderijk en barmhartig
voor de gelovigen”.
De Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem was erg tactisch en zachtaardig en met zijn perfecte
gedrag heeft Hij in 23 jaren meer dan 124.000 wrede en schaamteloze Arabieren tot zeer vrome,
eerlijke, rechtvaardige, vreedzame, gedicipleerde en respectvolle Momiens opgevoed.Maar heeft ook
door zijn karakter en methode de gehele wereld bevolking verbeterd
Een voorbeeld van zijn optreden wordt als volgt overgeleverd. Een onbeschofte, schaamteloze persoon
vroeg aan de Heilige Profeet Vrede zij met Hem om hem toestemming te geven voor vrije seks. Onze
Leider werd in verlegenheid gebracht, maar zei rustig en liefdevol: “O mijn zoon, jij wilt seks met
vrouwen, maar deze vrouwen zijn moeders, zusters, echtegenoten of dochters van andere mensen. Als
iemand anders met jouw moeder, zuster, dochter of echtgenote zich zou vergrijpen en vrije seks hebben,
hoe zou jij je voelen”. De man reageerde heel heftig en woedend en zei: “Ik zou hem vermoorden”.
“Juist”, zei onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem. “Precies op dezelfde manier zouden de andere
personen op jou reageren en jou willen vermoorden en elimineren. Deze jongeman heeft daarna Taubah
gedaan en zichzelf gered.
Moge Allah, de Verhevene en zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ons op het
rechte rechte pad leiden en ons beschermen tegen satanische daden. Amien tsoemma amien!!
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Namens het Bestuur
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Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
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