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Inhoud

● Elke maand moet er een tabligh class gehouden worden.

● U wordt elke maand een onderwerp aangeboden in de syllabus. Vraag
elke maand een nasirat om hierover een korte presentatie te maken of
een artikel te schrijven. Laat de nasirat deze voorlezen of presenteren
en voer een discussie over het onderwerp uit. Moedig de nasirat aan en
geef hen de kans om te spreken.

● De secretary nasirat kan de nasirat aanmoedigen door hen punten te
geven en hun posities te geven en ze kan hierbij de hulp vragen aan de
student lajna van haar majlis.
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Januari: Islam en racisme

1. Hoe moeten we reageren als iemand racistisch tegen ons is vanwege
onze religie/ras?

2. Wat moet onze reactie zijn als we zien dat iemand racistisch is
tegenover een ander of een andere religie?

3. Hoe kunnen we voorkomen dat we racistisch zijn tegenover andere
rassen/religies?

4. Wat zijn de uitspraken in de Koran over racisme?
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Februari: De rechten van een vrouw in
de Islam

1. Wat zijn de rechten van vrouwen in de islam?

2. Zijn vrouwen rechtvaardig in het kiezen met wie ze willen trouwen?

3. Mogen vrouwen gaan werken?

4. Hadden vrouwen in het verleden meer rechten dan na de islam?
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Maart: Islam en Terrorisme

1. Mogen moslims vechten in naam van de islam?

2. Zo ja, in welke gevallen?

3. Waarom associëren mensen islam met terrorisme?

4. Wat is de islamitische kijk op terrorisme?
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April: Pesten

1. Hoe kunnen we iemand helpen die gepest wordt?

2. Wanneer men gepest wordt, zeggen mensen ons vaak dat we het
moeten negeren, maar dat helpt meestal niet.

3. Wat zijn andere dingen die we kunnen doen om te voorkomen dat
mensen ons pesten, waarvan we weten dat de leerkrachten de
pesters niet kunnen stoppen?

4. Wat kunnen we doen om anderen niet te pesten?
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Mei: Het verschil tussen een Ahmadi
Moslim en Andere Moslims

1. Hoe kunnen we bewijzen dat Jezus (as) niet stierf aan het kruis?

2. Wat kunnen we doen als mensen iets slechts zeggen over onze kijk
op de Islam? (Sommige van ons krijgen te horen dat het niet logisch
is)

3. Wat geloven ahmadi-moslims als het gaat om dajjal? Wat geloven
andere moslims?

4. Wat is de beste manier om het khilafat uit te leggen aan iemand die
er nog nooit van hee� gehoord?
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Juni: Zelfvertrouwen

1. Wat kunnen we doen om ons zelfvertrouwen te verbeteren?

2. Is te veel zelfvertrouwen slecht? Wat kunnen we doen om te
voorkomen dat we te veel zelfvertrouwen krijgen?

3. Wat is het positieve aan zelfvertrouwen?

4. Hoe kunnen we vertrouwen oefenen zonder een minderheid
complex in deze samenleving te krijgen?
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Juli: Liefde voor je land

1. Hoe laten we onze liefde voor ons land zien?

2. Wat kunnen we doen om de liefde voor ons land te vergroten?

3. Waarom is het belangrijk om van je land te houden?

4. Kent u de enige Hadith van het liefhebben van het land?
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Augustus: Purdah

1. Waarom doen we purdah?

2. Is er purdah voor mannen?

3. Wat zijn de richtlijnen voor onze kleding?

4. Beoefen je purdah om je ouders te gehoorzamen of om God te
gehoorzamen?
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September: Islam en De Rechten van de
Mens

1. Wat zijn onze basisrechten?

2. Waarom zijn deze zo belangrijk?

3. Wat kunnen we doen voor mensen die helemaal geen rechten
hebben?

4. Wat zijn de voorbeelden van onze geliefde profeet SAW over
mensenrechten?
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Oktober: Waarom geven Moslims
Zakaat ?

1. Wat zijn de voordelen van zakaat?

2. Hoeveel zakaat moet een moslim geven?

3. Waarom is zakaat verplicht voor moslims?

4. Waar gaat het geld van zakaat heen?
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November: Sociale Media en Ik

1. Hoe kunnen we het gebruik van sociale media beperken?

2. Hoe kunnen we de invloed van sociale media op ons dagelijks leven
beperken?

3. Hoe kunnen we sociale media op een goede manier gebruiken?

4. Hoe kunnen we wegblijven van de slechte dingen op sociale media?
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December: Depressie en Angst(stoornis)
1. Een beetje stress is soms goed, maar soms begint het je mentaal uit

te putten. Soms eindigt het in fysieke pijn of je begin je je rusteloos
te voelen. Wat kunnen we doen om onze stress te beperken?

2. Wat is de islamitische leer om stress en angst te vermijden?

3. Soms beginnen mensen uit het niets zich paniekerig te voelen
zonder een duidelijke reden en zijn vaak bang om erover te praten.
Wat kunnen we doen als we ons zo beginnen te voelen?

4. Hoe kunnen we ons openstellen voor anderen over onze geestelijke
gezondheid zonder ons ongemakkelijk te voelen?
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