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INSTRUCTIES OM DIT TRACTAAT
IN EEN ANDERE TAAL TE VERTALEN

1) Er rust geen copyright op dit traktaat. Maak zoveel kopieën
als je wil zonder de auteur hiervan op de hoogte te brengen.

2) Zend een eerste kopie van uw vertaling naar: P.O. Box 3270
Bangalore - 560 032  India

3) In de meeste Koranvertalingen voegt de vertaler zijn
commentaar toe aan de tekst van de Koran. Let erop u
perfect te houden aan de Korantekst die ik u bezorgde. Hier
en daar heb ik bemerkingen van de vertaler verwijderd.
Andere commentaren heb ik toegelaten en laten staan.

4) Dit traktaat is bedoeld als een ‘instapmodel’ voor moslims.
Dit traktaat heeft niet de bedoeling moslims aan te
moedigen om hun vroegere gedachten over Jezus te
herdenken. Het beledigt noch de Koran noch hun profeet,
dus blijven de evangelisten en de kerkstichters veilig als ze
dit traktaat uitdelen. De moslims die dit traktaat lezen zullen
begrijpen dat Jezus méér is dan zo maar een profeet en dat
de Koran stelt dat Jezus diegene is die ons kan helpen in de
hemel te geraken.

5) De inhoud van dit traktaat stoelt op een jarenlang luisteren
naar de Bangladeshi Muslim Church Planters.

6) Begin het traktaat met de ‘Inleiding’ (hieronder). Moslims
moeten beseffen dat ze niet voldaan moeten zijn met alleen
maar de Koran te lezen! Ze moeten begrijpen wat de Koran
‘vertelt’.





INLEIDING

Ik ben koning Fahd van Saoedi Arabië dankbaar, de
Islamitische Stichting, en anderen die de Arabische Koran in
alle wereldtalen vertalen. Ik voel me gezegend als ik de Koran
lees in mijn eigen moedertaal.  Gezien minder dan 20% van de
moslims in de wereld Arabisch gebruiken als hun moedertaal,
is mijn hart droef te moede als ik besef dat de meeste moslims
zich moeten verlaten op iemand anders om hen de Koran uit te
leggen. Met andere woorden, zij krijgen de boodschappen van
de Koran gezien door de ogen van iemand anders. Vandaag is
dit niet meer nodig.

Allah wil dat JIJ Zijn boodschappen verstaat. Hoe kunnen we
Hem gehoorzamen als we niet duidelijk verstaan wat Allah
zegt? De moslims die leefden vóór de profeet Mohamed
verstonden wat Allah zei, omdat Allah hen toesprak in hun
eigen taal. Dit verhaal illustreert de noodzaak Allah ‘s
boodschappen duidelijk te verstaan.
 
Een Arabisch eigenaar van een kledingfabriek in India schreef
een brief naar de arbeiders en hij zei hen te stoppen met het
vervaardigen van rode hemden en dat ze voortaan gele hemden
moesten maken. Daarbovenop: als ze hard werkten, zouden ze
een financiële bonus krijgen op het einde van de maand. De
Arabische eigenaar sprak geen Urdu of Hindi, maar zijn
manager sprak Arabisch, Urdu en Hindi.

De Indische manager las de brief in het Arabisch voor aan de
arbeider en legde de brief vervolgens op de tafel voor de
werknemers. De werknemers waren blij dat ze de brief kregen,
maar ze stopten niet rode hemden te maken in plaats van gele.
Als de eigenaar ervoer dat men in zijn bedrijf nog steeds rode
hemden fabriceerde, was hij zeer boos op de manager en de
arbeiders. Hij besloot een nieuwe manager en nieuwe arbeiders
aan te werven.



De Arabische eigenaar wil werken met mensen die zijn bevelen
duidelijk verstaan. Wat meer is: hij wil diegenen die zijn
bevelen opvolgen  belonen met een bonus.

Misloop de beloning van Allah niet! Verlaat je niet op iemand
anders om je de boodschap van Allah te vertellen. Vind een
Koran in je eigen taal en laat ons samen een schat vinden die je
leven zal veranderen.
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PAKKA MOSLIMS
AL-IMRAN 3:42-55

Toen ik de Koran in mijn eigen moedertaal las, botste ik op een
passage die mijn hart vervulde met hoop. Jij kan ditzelfde
gevoel van hoop ervaren als je de waarheid van  Surah Al-
Imran 3:42-55 inziet. Hij doet mijn hart pijn te weten dat niet
iedereen ogen heeft om deze waarheid in te zien. Ik hoop dat
Allah uw ogen zal openen om de waarheid te herkennen.

Lees Surah Al Maidah 5:83:  “En als zij luisteren naar hetgeen
naar beneden gestuurd is naar de boodschapper, zie je hun ogen
zich vullen met tranen omwille van de waarheid die zij hebben
herkend. Ze zeggen: “Onze Heer! Wij geloven, dus neem ons
op bij de getuigen.”

Wie zijn “zij” in dit vers?  Wie zijn de mensen die in staat zijn
de waarheid van Allah te herkennen? We vinden het antwoord
in Surah Al-Imran.

Ik heb Surah Al-Imran 3:42-55 meer dan 100 keer gelezen.
Iedere keer voel ik weer dezelfde vreugde als ik die eerste keer
voelde toen ik de Waarheid ontdekte in deze passage. Mijn
ontdekking is niets nieuws. In de loop van de geschiedenis
hebben veel mensen dezelfde ontdekking gedaan, omdat hun
ogen geopend werden door de Waarheid. Elke dag worden de
ogen van honderden moslimbroeders geopend door Allah als ze
Surah Al-Imran 3:42-55 lezen. Diegenen die deze Waarheid
verstaan noemen zich “Pakka” of  “Complete” moslims.

Allah bevestigt de Waarheid van Al-Imran 3:42-55 door met
vele moslims te spreken in dromen. Recent was er een
wereldwijd onderzoek met 600 “Pakka” moslims.
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Van die 600 waren er 150 die zeiden dat zij een “Pakka”
moslim werden door een droom waarin een boodschapper van
Allah hen verscheen en de waarheid van of Surah Al-Imran
3:42-55 bevestigde. Enkele “Pakka” moslims hadden hun
droom waarin ze de profeet Mohamed zagen en de Waarheid
(die aangeboden wordt in dit boekje) hoorden bevestigen.
Vrede zij hen! In een van de heilige ‘kitabs’ zegt een vers: “U
zal de Waarheid kennen en de Waarheid zal u bevrijden.”  Wil
u de Waarheid kennen en bevrijd worden?

Neem de tijd om uw Koran te openen en deze prachtige
passage zelf te lezen, vers per vers. Ik heb je voorzien van mijn
uitleg van elk vers. Ik bid dat uw ogen zullen worden geopend,
dat u deze Waarheid zal verstaan en dat u zich aansluit bij de
Pakka moslimbeweging.
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VERKLARING

3:42 En (vergeet niet!) als de engelen zeiden: “O Maryam!
Waarlijk, Allah heeft u gekozen en hij maakte u zuiver. Hij
heeft u verkozen boven alle vrouwen van de schepping.

3:43 O Maryam! "Wees gehoorzaam aan uw Heer maak een
buiging samen met degenen die een buiging maken (in
aanbidding).

Vóór het evangelie Sharif geschreven werd, was er een periode
van 400 jaar waarin de mensen van het heilig geschrift geen
profeet hadden om tot hen te spreken. Het volk van Allah had
de bodem van de put van radeloosheid en wanhoop bereikt.

Het was op dit donker moment in de wereldgeschiedenis dat
Allah iets zeer ongewoons deed.. Hij sprak via de engel Jibrial
tot een jonge, maagdelijke vrouw, Maryam genaamd. De engel
vertelde haar dat Allah haar gekozen had voor een bijzondere
opdracht. Maar eerst: Maryam werd geacht haar roeping als
een echte moslim te bevestigen. Haar werd gezegd zichzelf
volledig te onderwerpen in de gehoorzaamheid aan Allah.

3:44 Dit is een tijding van de verborgen dingen.. Wij
openbaren dit voor u. U was niet aanwezig bij hen als zij hun
pennen neergooiden om te weten wie van hen de bewaker van
Maryam zou moeten zijn. U was ook niet aanwezig bij hen als
ze daarover ruzie hebben gemaakt.

De Koran geeft ons een kijk op de activiteiten van de engelen
in de hemel. Het mag blijken dat alle engelen wilden aangeduid
worden om de beschermengel van Maryam te worden. Om dit
onderwerp af te ronden: de engelen hebben heel wat keuzes
gemaakt om te weten wie deze opdracht zou krijgen.
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Op geen enkele andere plaats in de Koran lezen we over al die
opwinding in de hemel. Allah ging bijna iets heel bijzonders
doen voor alle mensen op de wereld; iets dat nooit tevoren was
gedaan.

3:45 (En vergeet niet!) als de engelen zeiden: "O Maryam!
Waarlijk, Allah geeft u de blijde tijdingen van Zijn Woord,
wiens naam ‘Isa Masih (Jezus Messias) is, de zoon van
Maryam, in ere gehouden in deze wereld en in het
Hiernamaals, en een van dezen die dicht bij Allah zijn
gebracht."

Vers 45 is de aankondiging aan Maryam dat ze uitverkoren
werd te bevallen van de profeet Isa. Moslims , overal ter
wereld, hebben twee namen voor ‘Isa. Wij noemen hem “’Isa
Kalimatullah” (Woord van Allah) en “’Isa Ruhullah” (Geest
van Allah). Waarom geven we deze twee namen aan Isa?
De antwoorden vind je in Surah Al-Imran 3:45 and Surah
Ambiyaa 21:91. Allah zei dat hij zijn Woord in Maryam zou
zetten. Wat of wie is Allah ‘s “Woord?”  Om dit beter te
verstaan, lees Surah Ambiyaa 21:91 “…en zij (Maryam)
bewaarde haar maagdelijkheid. Daarom hebben wij onze Geest
bij haar ingeademd en maakten van haar en haar zoon een
teken voor alle mensen.”  Waarom verwijzen we naar ‘Isa als
“’Isa Kalimatullah” en “’Isa Ruhullah?” De Koran maakt het
duidelijk, ‘Isa is het Woord (Kalim) en de Geest (Ruh) van
Allah. Geen andere persoon of profeet draagt deze namen.

Allah ‘s “Woord” en “Geest” die in Maryam werden geplaatst,
werden vlees onder de vorm van een baby. Hij zei Maryam de
baby ‘Isa Masih’ te noemen. Masih betekent “de zalvende en
de beloofde”. 758 jaar voor de geboorte van ‘Isa schreef de
profeet Isaiah:  “…een maagd zal zwanger worden en zijn
naam zal ‘Immanuel’ (Isaiah 7:14) zijn. “Immanuel” is een
Hebreeuws woord en betekent: “Allah met ons.”
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‘Isa zou geëerd worden door iedereen op deze wereld en - voor
altijd - in de hemel. Hij zou een van de ‘naasten’ zijn bij Allah
Hemzelve.  De Koran schetst een beeld van ‘Isa voor ons. Hij
is Allah ‘s Kalim, Ruh, beloofde zalver en “een teken voor alle
volkeren” (Ambiyaa 21:91). Als we ergens naartoe willen gaan
waar we nog nooit geweest zijn, dan kijken we uit naar een
‘teken’ om ons te leiden. Waarheen zullen we gaan als we ‘Isa
volgen?

3:46 "Hij zal spreken tot de kinderen en de volwassenen en Hij
zal een van de rechtvaardigen zijn."

De geboorte van ‘Isa beoogde een boodschap voor de hele
wereld te zijn en hij was verondersteld een van de
rechtvaardigen te zijn. Hoe rechtvaardig was ‘Isa? In Surah
Maryam 19:19 zei Allah dat ‘Isa een “onschuldige zoon” zou
zijn. Het evangelie Sharif leert ons dat ‘Isa nooit iemand
vermoordde; hij bedreef nooit de liefde voor geld; hij trouwde
niet; hij sprak zich uit tegenover corruptie tegenover de
godsdienstige leiders; hij bad elke dag; hij vastte gedurende 40
dagen en nachten en hij at niets gedurende de hele tijd; hij
leerde ons onze vijanden lief te hebben. Als ‘Isa ooit een zonde
beging, dan zou hij niet langer Allah ‘s Kalimatullah of
Ruhullah geweest zijn en zou hij nooit naar de hemel kunnen
gegaan zijn met Allah. Door ‘Isa heeft Allah de wereld getoond
hoe “Pakka” moslims zouden moeten leven. Het zou een
prachtige wereld zijn indien we allemaal zouden leven als ‘Isa.

3:47 Zij zei: "O, mijn Heer! Hoe kan ik een zoon baren als
geen man me heeft aangeraakt?" Hij zei: "Zo doet Allah zoals
Hij het wil. Als Hij iets beslist heeft, zegt Hij alleen maar: "Het
zij zo!" en zo is het dan.

Maryam was geschrokken door het nieuws dat Allah haar
bezorgde.
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Ze sprak tot Allah, “Hoe kan ik een kind krijgen als ik niet
gehuwd ben en als geen man me ooit aangeraakt heeft?” Allah
was zeer geduldig met Maryam. Hij antwoordde haar: “Ik ben
Allah; voor mij is het gemakkelijk te doen wat ik wens.”

Wetend dat Allah niets ‘toevallig’ doet, is alles wat Allah doet
passend in zijn perfect plan. Waarom zou Allah ‘Isa laten
geboren worden zonder de tussenkomst van een vader?  Is
er ooit een andere profeet geboren zonder de tussenkomst van
een vader? Wat betekent dit gebeuren voor alle moslims?

Om deze vragen te beantwoorden moeten we het leven van
Adam van dichterbij bekijken. In Imran 3:59 zegt de Koran dat
‘Isa op Adam lijkt. Zij waren ‘gelijken’ omdat elk van deze
profeten geen vader hadden. Voordat Adam ongehoorzaam was
aan  Allah, wandelde hij met Allah in de tuin (hemel). Adam
kon voor altijd leven in de nabijheid van Allah en met hem
spreken omdat hij ‘zonder zonde’ was, net zoals ‘Isa. In den
beginne was Adam was rechtvaardig en heilig omdat hij
ontstaan was uit Allah ‘s Ruhullah. Eens Adam ongehoorzaam
was tegenover Allah werd Adam onheilig en kon hij niet langer
samenleven met Allah in de tuin (hemel).

Lees 20:121in de Koran: “Dan aten ze (Adam en zijn vrouw) er
beiden van, dus werden ze geconfronteerd met hun eigen
schande. Ze begonnen zich te verbergen achter de bladeren uit
de tuin. Adam was ongehoorzaam aan zijn Heer en zijn aard
werd kwaadaardig..”

Ik ben er zeker van! Wij zijn allemaal kinderen van Adam,
behalve één, zijn naam is ‘Isa Masih. Appelbomen brengen
alleen appels voort! Groeien er sinaasappels aan een
appelboom? Alle mensen van Adam ’s familie erven Adam ’s
karakter. Adam ’s erfzonde wordt doorgegeven aan al zijn
nakomelingen. ‘Isa is de enige man die nooit gezondigd heeft.
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Hij zondigde niet omdat Hij niet in de bloedlijn van Adam
geboren is. Hij erfde het zondige karakter van Adam niet.

Op een dag vroeg een vriend me: “ Waarom heeft ‘Isa het
zondige karakter van Adam niet geërfd door zijn moeder,
Maryam?”  Ik heb hem in twee delen geantwoord. Ten eerste,
in de Taurat Sharif schreef de profeet Musa  dat de natuurlijke
zonde alleen wordt doorgegeven langs de bloedlijn van de
vader. Ten tweede, de dokters zeggen ons dat een baby - in de
schoot van zijn moeder - mekaars bloed niet delen. Als het
bloed van de moeder en de baby vermengd raken, zouden ze
allebei kunnen sterven. Het is ook bekend dat een moeder niet
dezelfde bloedgroep mag hebben als haar kind. Allah bepaalt
de bloedgroep van het kind aan de hand van het zaad van de
vader.

Begrijp je nu waarom ik ervan hou de Koran te lezen?  De
ontdekking dat ‘Isa het Woord en de Geest van Allah is, dat hij
de ‘zalvende belofte’ is en dat hij zondeloos was… heeft me
‘verlicht’. Wacht, er iets nog meer…

3:48 En Hij (Allah) zal hen de Schrift leren en wijsheid, en de
Taurat en de Iljin (het evangelie).

Allah onderwees de heilige Kitabs aan ‘Isa. Pakka moslims
lezen en verstaan alle Kitabs. Allah beval Mohamed, vrede zij
met hem, een antwoord te zoeken bij hen diegenen die de
‘vroegere Kitabs’ gelezen hadden, als hij ooit een vraag had
over om het even welke boodschap vanuit de hemel.

Sura Yunnus 10:94 zegt: “En als u (Mohamed) twijfelt aan
hetgeen Wij u onthullen, bevraag hen die het Heilige Schrift
hebben gelezen (dat er al was vóór u). Aanvaard de Waarheid
van uw Heer die tot u is gekomen. Wees niet onzeker!
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Ik heb  het Boek der Wijsheid (Mesal) gevonden, de Taurat en
het evangelie Kitabs. Deze Kitabs zijn rechtstreeks vertaald uit
de oorspronkelijke talen en ze zijn vertrouwenswaardig. Een
vriend zei me dat het lezen van de ‘vroegere Kitabs’ hem het
gevoel geeft een complete moslim te zijn. Een koe kan niet op
één been staan. Maar als ze op vier poten staat, is ze sterk! Een
“Pakka” moslim leest alle Kitabs.

Sura 4:136 
“Geprezen wie gelooft! Geloof in Allah en Zijn boodschapper
en het Heilige Geschrift dat Hij heeft geopenbaard langs Zijn
boodschapper en het Heilige Geschrift dat Hij daarvoor heft
geopenbaard. Hij die ongelovig staat tegenover Allah en Zijn
engelen en Zijn geschriften and de Laatste Dag is waarlijk ver
verloren gelopen.”
 
Zijn de “vroegere Kitabs” gewijzigd?  De Koran zegt “Nee!” Is
Allah niet machtig genoeg om Zijn boodschap te beschermen?

Lees in de Koran Sura Al-An’am 6:115-116 “Zij aan wie wij
het Heilige Geschrift gaven, weten dat het in waarheid is
geopenbaard door uw Heer. Dus gij (O Mohamed) moogt niet
twijfelen. Het woord van de Heer is in waarheid en
gerechtigheid voltooid. Er is niemand die Zijn woorden kan
veranderen. Hij is de Degene die luistert, Degene die weet.”

De volgende keer dat iemand je verteld dat de kitabs gewijzigd
zijn, moet je hen vragen: “Heb je er een bewijs van dat de
kitabs werden gewijzigd?”  Hun antwoord is altijd hetzelfde:

“Neen, ik heb er geen bewijs van, ik heb alleen maar gehoord
dat ze werden gewijzigd.”  Dit argument zou geen stand
houden in om het even welke rechtbank.
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3:49 En zal hem (Isa) een boodschapper voor de Kinderen van
Israël maken (zeggende): "Ik kom naar u toe met een teken van
uw Heer.  I maak voor u uit klei de gelijkenis van een vogel en
ik adem erin, en het IS een vogel met Allah ‘s toestemming; en
ik genees hem die blind geboren werd, en de melaatse, en ik
laat de dode opstaan met Allah ‘s toestemming. En ik maak u
bekend wat ge eet and wat ge bewaart in uw huizen. Hier is een
teken voor u, als ge zult geloven.

Als ik verhaal van ‘Isa die een levende vogel creëerde uit klei’
voor de eerste keer las, dacht ik terug aan het verhaal over
Allah die Adam creëerde. Overeenkomstig met dit verhaal gaf
Allah aan ‘Isa de kracht om leven te scheppen. Met de kracht
van Allah heeft ‘Isa ook melaatsen, blinden en kreupelen
geholpen. Hij heeft zelfs de DODEN TOT LEVEN gewekt!

Na het lezen van dit vers werd mijn ziel opnieuw met hoop
vervuld. ‘Isa kreeg de sleutels en de macht over leven en dood.
MACHT OVER DE DOOD, dat is verwonderlijk! Vroeger
dacht ik dat de dood mijn grootste vijand ter wereld was, maar
nu besef ik (dankzij de Koran) dat ‘Isa de macht over de dood
gegeven werd. De wereld heeft gewacht op een profeet die
onze grootste en sterkste vijand - de dood - kon overwinnen.
Als ‘Isa de macht kreeg over leven en dood, wat kan hij dan
voor ons doen?

3:50 En ik ben u komen bevestigen dat wat er vóór mij was in
de Taurât (Torah) en om wettelijk te maken wat voor u
verboden was. Ik kom naar u toe met een teken van uw Heer…
Geloof in uw plicht naar Allah toe en gehoorzaam mij!

‘Isa zei dat zijn leven waarmaakte of bevestigde wat de
profeten over hem verteld hadden in de ‘vroegere Kitabs.’  De
oude profeten vertelden veel over ‘Isa Masih’.
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Toen ik de ‘vroegere Kitabs’ (die vertaald zijn uit de
oorspronkelijke talen) las, vond ik meer dan driehonderd
voorspellingen betreffende ‘Isa.

Isa vertelde ons dat het onze plicht is Allah (‘Isa) te
gehoorzamen! Om uw grootste respect voor Allah te betonen,
moet ge ‘Isa gehoorzamen. Het enige gebod van ‘Isa dat we in
de Koran vinden staat hier in 3:50. Het gebod is duidelijk,
“Gehoorzaam mij” (‘Isa). Later zult ge een wonderbaarlijke
belofte van een zegening zien die gegeven wordt aan hen die
‘Isa gehoorzamen.

Waar vinden we de geboden van ‘Isa? Ge vindt ze in het
evangelie. Hoe kunt ge uw plicht naar Allah toe vervullen en
‘Isa gehoorzamen, als je niet weet wat hij u heeft geboden? Ge
moet ontdekken wat het evangelie zegt, zodat ge te weten komt
hoe ge ‘Isa moet gehoorzamen. Hetzelfde evangelie dat
Mohamed (vrede zij met hem) gebruikte, is vandaag
beschikbaar. Als ge een evangelie vindt, denk eraan na te gaan
of het vertaald werd uit de oorspronkelijke taal van de
manuscripten van de 1ste eeuw.

3:51 Waarlijk! Allah is mijn Heer en uw Heer, dus verheerlijk
Hem. Dit is het Rechte Pad.

Een weg of een pad leidt ons altijd naar iets of iemand. Het
Rechte Pad (Tarika), vermeld in dit vers, is de weg die ons naar
Allah leidt. Het is een rechte en directe weg naar Allah. Er zijn
geen ringwegen of  bochten. Het is een direct pad, wat betekent
dat het niet plots stopt voor zijn initiële doel: de hemel. Dus,
wie kan op dit pad naar Allah reizen?



15
Kamelensporen

Hebt ge ooit iemand horen zeggen, “Als ik genoeg goede
werken doe, zal Allah mij toelaten bij Hem te zijn nadat ik
overleden ben”? Degene die dit zegt is blind en beledigt de
heiligheid van Allah.

Het doet er niet toe hoeveel goede werken ge doet, ge kunt
nooit uw zonde kwijt raken. Allah is 100 % heilig en geen
enkele zonde kan in zijn nabijheid komen. Onthoud dat Adam
verwijderd werd uit de nabijheid van Allah omwille van zijn
éne zonde. 99.9 % heilige mensen kunnen niet naar de hemel
gaan. Feitelijk bestaat iets als ‘99.9 % heiligheid’ niet;
heiligheid is altijd 100 %. Alleen maar de mensen die vrij van
zonden zijn kunnen naar Allah toe gaan. Dit is slecht nieuws
voor ons, want we hebben allen gezondigd. Onze enige hoop is
dat Allah een mogelijkheid weg zal creëren om ons volledig te
bevrijden van onze zonde en onze zondige natuur.

3:52 Maar als ‘Isa hun ongeloof ontdekte, zei hij: "Wie zullen
mijn helpers zijn in de zaak van Allah?"  De leerlingen zeiden:
"Wij zullen Allah ‘s helpers zijn. Wij geloven in Allah en wij
getuigen dat wij moslims zijn (m.a.w. wij geven ons over aan
Allah).”

3:53 Onze Heer! Wij geloven in wat U naar beneden hebt
gezonden, en wij volgen hem die U gezonden hebt (‘Isa).
Neem ons op bij hen die getuigen (van de waarheid).

Teneinde alle mensen van de wereld alleen maar Allah te laten
vereren, vroeg ‘Isa enkele helpers. Een kleine groep mannen
trad naar voren en zei dat ze moslims waren en dat ze ‘Isa
zouden helpen.  Ze zeiden dat ze geloofden in de boodschap
van Allah en de boodschapper (‘Isa) die Hij naar beneden had
gezonden. De volgelingen van ‘Isa zij moslims!
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3:54 En zij (de ongelovigen) beraamden een plan om ‘Isa te
doden en Allah maakte ook plannen; en Allah is de beste van
alle plannenmakers.

Satan haat de waarheid en hij zal alles in het werk stellen om
ervoor te zorgen dat de mensen de waarheid niet horen.
Hoe lang leest ge nu al de Koran, en ge hebt nog nooit de Sura
Al-Imran 3:42-55 begrepen?  Satan geeft er niet om dat ge de
Koran leest, maar zijn grote zorg bestaat erin dat ge de Koran
begrijpt. Allah zal Satan niet toelaten te winnen. Hij heeft een
plan om de waarheid te schenken aan alle mensen in de wereld.

De fundamentalistische joden hadden een plan om ‘Isa te
doden en Allah had ook een plan om ‘Isa te doden. Er waren
twee plannen voor de dood van ‘Isa. Heeft de Koran ooit
gezegd dat ‘Isa niet gestorven is? Neen. ‘Sura De Vrouwen
4:157’ zegt dat de joden stelden dat zij hem niet gedood of
gekruisigd hebben. Neem nota van het feit dat het vers niet zegt
“‘Isa is niet gestorven”. Neem ook nota van het feit dat de
joden niemand mochten doden, alleen maar de Romeinen
mochten dit. Als ge denkt dat de Koran zei dat ‘Isa niet
gestorven is, lees dan het volgende vers.

3:55 En (onthoud) als Allah zei: "O 'Isa (Jezus)! Ik zal u nemen
en opvoeden naar Mijn voorbeeld en u bevrijden van hen die
niet geloven. Ik zal degenen die u volgen superieur maken aan
de ongelovigen tot de Dag van de Wederopstanding. Dan zult
ge naar Mij terugkomen en ik zal oordelen over de zaken die ge
betwistte."

Vraag uw Imam vers 55 in het Arabisch te lezen. Luister zeer
goed als hij leest. Ge zult hem het Arabische woord
“mutawaffika” horen uitspreken. De oorsprong van dit woord
is “tawaffa.” Dit woord betekent “sterven” of “iemand doen
sterven”.
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Het woord “tawaffa” wordt 26 keer gebruikt in de Koran. 24
keer wordt het vertaald als “sterven” of “doen sterven”. Twee
keer is het vertaald als “slapen”. Nooit wordt het vertaald als
“nemen”. Vertalers moeten zorgvuldig zijn bij het correct
vertalen van de Koran in andere talen.

Daarom moet vers 55 correct vertaald worden als volgt: “En als
Allah zei: ‘O ‘Isa! Ik zal u laten sterven en u dan opvoeden
naar Mijn beeld…” In ‘Sura Maryam’ 19:33 zegt ‘Isa over
zichzelf: “Gezegend was de dag dat ik geboren werd, gezegend
was de dag dat ik gestorven ben en gezegend was de dag dat ik
wederopgestaan ben.” Wederopgestaan betekent “opgestaan uit
de dood”. Dit was het perfecte plan van Allah. Maar waarom
zou Allah ‘Isa gedood hebben? Ik zal dit later beantwoorden.

Waar is ‘Isa nu? Vers 55 verklaart dat ‘Isa werd opgevoed naar
het beeld van Allah. Weet dat Allah 100 % heilig is. Als
iemand direct naar Allah gebracht wordt, moet hij ook 100 %
heilig zijn. Geen slecht of zondig persoon kan in de nabijheid
van Allah komen.

Dit is de samenvatting van ‘Isa ’s leven:

• Geboren zonder Adam ’s zondige natuur

• Leefde een heilig en zondeloos leven

• Allah gaf hem de macht over leven en dood

• ‘Isa bereisde het Rechte Pad (Tarika) naar Allah

• ‘Isa is nu bij Allah

Dit is de waarheid die direct naar ons komt uit de Koran. Pakka
moslims verstaan deze waarheid. In het evangelie Sharif deed
‘Isa een stoutmoedige verklaring over zichzelf. Hij zei: “Ik ben
de Weg, de Waarheid en het Leven” (Yuhonna 14:6). ‘Sura Al-
Imran’ 3:42-55 bevestigt dit evangelie Sharif.
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‘Isa kent de weg naar Allah omdat hij de Rechte Weg (Tarika)
naar Allah heeft bereisd. ‘Isa is de Waarheid omdat hij het
Woord van Allah is. Allah ’s Woord is altijd de waarheid. ‘Isa
is het Leven omdat hij de macht over de dood werd gegeven.
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DE RECHTE WEG (TARIKA) NAAR DE HEMEL

Blinde mensen hebben hulp nodig bij het reizen. Ik voelde dat
ik “spiritueel” blind was tot ik de Surah Al Imran 3:42-55 las.
Mijn slechte en zondige natuur verhinderde mij het Rechte Pad
(Tarika) naar de hemel te zien. Ik had nood aan iemand om me
te helpen. Ik had nood aan iemand die de weg kende. Ik kan
niets doen met een andere blinde persoon. Het moet iemand
zijn die de Rechte Weg (Tarika) al tevoren heeft bereisd en die
uit de hemel komt.

Kan ‘Isa ons helpen in de hemel te komen? Ik geloof dat Sura
Al-Imran 3:42-55 een bijzondere boodschap van Allah is. Deze
prachtige boodschap vertelt over een profeet die uit de hemel
kwam, leefde als een man en dan terug naar huis ging in de
hemel. Ja, ik geloof dat ‘Isa ons kan helpen.

In het begin van dit boekje heb ik u een vers uit de Koran
voorgesteld en daarna heb ik u een vraag gesteld. Nu is het tijd
om die vraag te beantwoorden.

Surah Al Maidah (5:83): “En als ze luisteren naar hetgeen naar
de boodschapper werd gezonden, zie je hun ogen overlopen
van tranen omdat ze de waarheid hebben herkend. Ze zeggen:
“Onze Heer! Wij geloven, dus neem ons op bij de getuigen.”

Ik stelde de vraag: “Wie zijn “zij” in dit vers?”  Het antwoord
is: “De volgelingen van ‘Isa , die ‘Pakka’ of ‘Complete’
moslims genoemd worden.”
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HOE U ‘ISA NAAR DE HEMEL KAN VOLGEN

Allah houdt van u en wil dat ge u - na uw dood - aansluit bij
Hem in de hemel. Maar om naar de hemel te gaan, moet ge
volledig bevrijd worden van uw zonden. Om dit probleem op te
lossen heeft Allah een manier ontwikkeld, zodat we volledig
vergeven kunnen worden en dat de vloek van de zonde van ons
kan verwijderd worden. Sedert met Adam, kan de mens zijn
zonden vergeven worden als hij het offer “Korbani” brengt.
Met de zonden vergeven en verwijderd, kon hij Allah in de
hemel vervoegen onmiddellijk na de dood.

De Korbani is een beeld van de straf die we verdienen voor
onze zonden. Denk aan een rechtbank waar je voor de rechter
staat. De rechter is eerlijk en correct. Omwille van uw zonden
veroordeelt de rechter u tot de dood. Ook al ben je schuldig,
laat Allah toe dat een andere persoon (die onschuldig is) uw
straf krijgt. Voor Allah zou het betekenen dat hij geen correcte
rechter is als hij uw straf vernietigt. Voor elke misdaad moet er
geboet worden; dit is gerechtigheid. Ge verdient te sterven
omwille van de schuld van uw zonde.

Denk aan de praktijk van de Korbani. Vooreerst moeten we een
rein dier vinden. Een ziek dier of een dier van mindere
kwaliteit kan niet gebruikt worden voor het offer. Juist voor de
offergave worden we geacht tot Allah te bidden met de
woorden: “Allah, ik ben schuldig een zonde begaan te hebben
tegenover u. Ik verdien dat mijn bloed vergoten wordt tot ik
sterf. Dus, Allah, heb mededogen. In plaats van mijn bloed te
nemen, neem het bloed van dit onschuldige dier.”

Van in de tijd van Adam tot de tijd van ‘Isa werd de Korbani
toegepast.
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Allah eiste niet altijd dierenbloed voor de Korbani. Ibrahim
werd bevolen de Korbani te doen met zijn beloofde zoon. Op
het laatste ogenblik hield Allah Ibrahim tegen zijn zoon te
offeren. Allah stelde Ibrahim ’s liefde en toewijding aan Hem
alleen maar op proef.

Pakka moslims hebben het duidelijkste begrip van de Korbani,
omdat ze alle vier Kitabs gelezen hebben. Zij weten dat de
moslimvolgelingen van ‘Isa gestopt zijn met de Korbani.
Waarom? Pakka moslims weten dat de Korbani alleen maar
een flauw afkooksel was van de ‘ultieme Korbani’, die Allah
zou doen voor alle mensen van de wereld: verleden, heden en
toekomst. Want dat Allah de Korbani doet voor de ganse
mensheid, toont ons hoezeer Hij van ons houdt. Het geeft ons
het vertrouwen dat we volledig gezuiverd kunnen worden van
de vloek van de zonde. Maar wat zou Allah gebruiken voor
Zijn Korbani voor alle mensen van de wereld?

De Koran zegt dat de geboorte van ‘Isa een teken zou zijn voor
de wereld. Om het voor Allah mogelijk te maken de Korbani te
doen voor de hele mensheid, had hij het zuiverste, heiligste en
meest krachtige offer nodig. Wij hebben gezien in de Koran dat
het zuiverste, heiligste en meest krachtige bloed in de wereld
het bloed van ‘Isa was. Allah voerde de Korbani uit met het
bloed van de onschuldige ‘Isa.

Wat Allah niet toeliet aan Ibrahim te doen met zijn beloofde
zoon, deed Allah met ‘Isa. Dit was een daad van liefde, niet
lijkend op enige daad die we ooit hebben gezien: de
onschuldige die zijn bloed geeft voor de schuldigen. ‘Isa nam
de straf die wij verdienen over. Nu weet ge waarom Pakka
moslims zulke dankbare mensen zijn. Zij verstaan dat Allah
ons niet heft gegeven wat we verdienden.
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Het evangelie zegt in Yuhonna 15:13, “Niemand heeft een
grotere liefde dan deze, die zijn leven gaf voor zijn vrienden.”

Vandaag kunt ge een Pakka moslim worden. Het enige wat ge
moet doen is geloven dat Allah de Korbani deed voor u en dat
Hij het bloed van ‘Isa gebruikte in plaats van uw bloed. Stop nu
en houdt uw handen omhoog voor u. Vertel Allah nederig dat u
Zijn Korbani ontvangt en dank Hem om de straf voor uw
schuld op ‘Isa over te dragen. Op deze manier zal Allah uw
zonden vergeven en de vloek van de zonde verwijderen. Als ge
gezuiverd zijt van uw zonden, dan kunt ge bij Allah zijn na uw
dood. Ge kunt nu in vrede leven wetend dat ge na de dood
onmiddellijk naar Allah kunt gaan.


