
  



Rituale Romanum en Roqyah met Kufr en Shirk?! 

 

Bijna iedereen heeft wel eens een uitdrijving (exorcisme) gezien van de 

christenen, of dit nou in een film was of een documentatie. En bijna iedereen 

vraagt zich dan af, hoe kan het dat die mensen genezen, dit terwijl hun 

exorcisme (Roqyah) niet de Roqyah is van de Koraan en de Soennah. 

 

Het antwoord hierop is simpeler dan men denkt, en het antwoord slaat ook op 

de praktijk van de tovenaars, soms gaan mensen er naartoe en wanneer ze 

terugkomen voelen ze zich wat beter, maar hoe kan dit? 

 

Om het antwoord op deze vragen te weten, is het belangrijk dat men het 

volgende begrijpt. Er is geen doel dat hoger is voor de Shaytan om te behalen, 

dan ervoor te zorgen dat iemand ongelovig wordt en tot de bewoners van het 

Hellevuur behoort. 

 

De christenen voeren hun exorcisme uit aan de hand van hun boek Rituale 

Romanum, het is een boek dat verschillende rituelen bevat waaronder ook de 

rituelen voor het uitvoeren van een exorcisme en deze zijn in het Latijns 

geschreven. Wanneer wij kijken naar deze rituelen dan zien wij het fundament 

hiervan, daar waar de authentieke Roqyah volgens de Koran en de Soennah 

het fundament ervan de Tawheed van Allah is, is bij de Rituale Romanum het 

fundament Shirk en Kufr!  

 

De Roqyah die de christenen uitvoeren wordt dus net als bij de sahir 

uitgevoerd op basis van Shirk en Kufr. 

 

We zullen het openingsstuk van de Rituale Romanum plaatsen in het 

Nederlands als voorbeeld zodat men ziet wat we bedoelen: 

 

"Ik bezweer u, elke onreine geest, in de naam van God (X), de almachtige Vader, en in 

de naam van Jezus (X) Christus, Zijn Zoon, onze Heer en Rechter, en in de kracht van 

de Heilige Geest, dat u zich verwijdert van dit schepsel van God, (naam personen)" 

 

Zoals we zien is het ritueel wat zij doen 1 en al Shirk en Kufr, er wordt 

opgeroepen om het lichaam te vertalen in de naam van Jezus(vrede zij met 

hem en verwijderd is hij van deze praktijken), en het ongeloof van de 

christenen dat ALLAH een zoon zou hebbben zit in het ritueel, Verheven is 

HIJ boven wat zij hem toeschrijven! 



 

Dit is net als bij de praktijk van de Sahir, hij roept de leiders van de Shayateen 

aan en onderwerpt zich aan hun, en beledigt en vernederd ALLAH net als de 

christenen dat doen door HEM een zoon toe te schrijven, alleen de Sahir doet 

dit door bv de Koraan met onreinheden aan te raken enz. Al dit wordt gedaan 

om de Shayateen tevreden te stellen, waarna zij in ruil daarvoor geld en slaven 

van onder de Shayateen verkrijgen. 

 

 

Nu wanneer een persoon die ziek is en naar zo'n exorcisme gaat van de 

christenen of zich laat behandelen door een Sahir dan kunnen de volgende 

zaken zich voldoen: 

- De Shaytan in het lichaam van deze persoon zal net doen of het lichaam 

verlaat, bij de Sahir wordt dit soms zelfs onder de tafel afgesproken, de 

Shaytan zal deze persoon een tijd met rust laten zodat hij zal denken ik ben 

genezen, in het geval van een moslim zal deze dus stoppen met Roqyah, en 

verder gaan met zijn leven, de Shaytan heeft nu de kans geleidelijk van 

binnenuit deze persoon kapot te maken. 

- De Shaytan verlaat het lichaam, het is hem duidelijk geworden dat deze 

persoon die naar deze christelijke exorcisme is gegaan, of iemand die naar een 

Sahir is gegaan, volledig overtuigd is van dit handelen en een ware gelover in 

is geworden. 

 

Wanneer een christen die bezeten is naar de priester gaat voor de exorcisme en 

deze wordt uitgevoerd en er wordt opgeroepen naar Jezus voor genezing en 

deze vindt plaats, wat denken jullie dan dat gebeurt met deze persoon en zijn 

geloof in het christendom? 

Hij bereikt standvastigheid erin, en er zal niemand meer hem kunnen 

overtuigen om dit te verlaten, immers, hij was ziek en heeft geloofd in Jezus 

als God en nu is hij genezen, dus voor hem is dit het ware geloof en hij is er 

standvastig in, de Shaytan heeft de jackpot, niet alleen ongeloof maar ook 

standvastigheid erin. En zo ook bij de Sahir, wanneer de Sahir en de Shaytan 

zien dat de persoon echt onder de indruk is van hun rituelen en er tevreden 

mee is, zover dat hij hen prijst en bedankt en reclame voor hen zal maken, dan 

kan de Shaytan ook beslissen het lichaam uit te gaan, immers de jackpot is 

bereikt, de persoon is ongelovig geworden en er is standvastigheid in bereikt. 

 

 



Deze personen denken hiermee genezing te hebben verkregen, maar in 

werkelijkheid zijn ze nooit zieker geweest dan nu, men zit op ongeloof en zal 

indien men in deze staat sterft het hellevuur voor eeuwig betreden, daarnaast 

is degene die zich bezig houdt met Kufr en Shirk rituelen een magneet 

geworden voor de Shaytan, we hebben gezien dat mensen die naar tovenaars 

gaan, hun hele leven lang omringd worden door Shayateen. 

 

Om dit doel (kufr en shirk) van de shayateen goed te laten doordringen bij een 

ieder die ooit maar een aarzeling heeft gehad om zich te wenden bij een Sahir, 

volgt hier het de Tafseer van vers 16 Surah Al-Hashr: Interpretatie: 

 

“Evenals Satan, wanneer hij tegen de mens zegt: "Verwerp (de waarheid)"; maar 

wanneer deze haar verwerpt zegt hij: "Ik heb niets met u uitstaande, voorzeker, ik 

vrees Allah, de Heer der Werelden." 

 

Het verhaal van Barsissa de Aanbidder(van Allah): 

Ten tijde van Bani Israil, was en een man die woonde in een klein dorp, zijn 

naam was Barsissa. Hij was wat men een monnik noemt (die Allah alleen 

aanbad).  

Maar hij was een ware christen(die geloofde in de eenheid van Allah). Hij 

geloofde in de eenheid van Allah en geloofde dat Isa(vrede zij met hem) een 

Boodschapper van Allah was. Op een dag besloten 3 broers uit het dorp om te 

vertrekken voor de Jihad. Maar zij hadden een zus en zij wilden haar niet 

alleen laten. Dus zochten ze iemand die voor haar zou zorgen. De mensen in 

het dorp stelden hun voor om haar achter te laten bij Barsissa, omdat hij een 

vrome man was. Dus gingen ze naar hem toe en vroegen ze hem dit, hi zei, Ik 

zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaytan en zei: Nee! 

Dit omdat hij bang was dat hij in een zonde zou vervallen (zina). Toen kwam 

de Shaytan bij Basissa langs in de vorm van influisteringen (waswaas). De 

Shaytan was slim en wist dat Barsissa een zacht hart had en dus vertelde hij 

aan Barsissa het volgende: "Wat als zij niemand kunnen vinden die goed is en 

haar achterlaten bij iemand die slecht is?  

 

Zou dat dan niet jou schuld zijn? Barsissa had niet door op dit moment dat dit 

de influisteringen zijn van de Shaytan, en vanwege zijn medeleven dat hij had 

voor anderen accepteerde hij hun verzoek en hielp deze vrouw. 

Hij liet haar verblijven in een huis tegenover de moskee. Hij deed dit zodat het 

makkelijker voor hem werd om eten voor haar voor de moskee te laten zodat 

zij het zelf kon pakken.  



Maar na een tijdje, kwam de Shaytan weer terug. Deze keer vertelde hij 

Barsissa, waarom laat je het voedsel niet dichter bij haar, zodat de mensen 

haar niet elke keer naar binnen en buiten zien gaan? Barsissa was het hiermee 

eens (hij dacht zijn eigen gedachtes) en liet het eten nu voor haar deur staan. 

 

Maar de shaytan was hier ook niet tevreden mee, dus een tijd later kwam hij 

weer terug en zei tegen Barsissa(door waswaas). Waarom ga je niet naar 

binnen en leg je het op de tafel, zodat niemand haar ziet naar buiten gaan om 

het voedsel te pakken, hij was het hiermee eens en begon om het voedsel voor 

haar binnen op de tafel te leggen. 

 

De tijd verstreek, en de Shaytan keerde weer terug en zei tegen hem, waarom 

praat je niet met haar, ze is alleen en heeft niemand om mee te praten? Barsissa 

begon dus met haar te praten van achter een deur. Maar hierdoor moesten ze 

schreeuwen tegen elkaar om verstaanbaar te blijven. De Shaytan vroeg 

Barsissa om gewoon naar binnen te gaan bij haar en met haar te praten, dit 

gebeurde en zo zaten zij met zijn tweeën in een kamer. De Shaytan was klaar 

met het moeilijkste gedeelte, en het duurde niet lang meer totdat Barsissa en 

de vrouw zina (overspel) hadden gepleegd, en het werd nog erger toen ze 

zwanger bleek te zijn. Zodra de baby geboren was, kwam de Shaytan weer 

terug naar Barsissa en zei, wat heb je gedaan?  

Kijk naar het resultaat van je slechtheid, pak het bewijs(de baby) en zorg dat je 

het wegwerkt(dood) anders zullen haar broers je doden. Barsissa doodde de 

baby en begroef de baby in de kamer van de vrouw. 

 

De shaytan kwam terug en zei, denk je dat je de baby van een vrouw kan 

doden en dat zij niks zal zeggen(tegen de mensen)?  

 

En dus doodde Barsissa ook de vrouw en begroef haar naast de baby in de 

kamer. Hij maakte daarna een neppe graf buiten voor haar broers als zij terug 

zouden komen, en hij vertelde hen dat ze is gestorven wegens een ziekte.  

 

Na het zien van het graf en het maken voor Dua voor haar, accepteerden zij 

het lot van ALLAH en gingen naar huis. 

 

Later die nacht, kwam de Shaytan bij de broers in hun dromen en vertelde hen 

over wat Barsissa had gedaan en waar hun zus en de baby waren. 1 van de 

broeders stond verward op en hij vertelde zijn andere broers over zijn droom, 

en zij vertelden beiden dat ze dezelfde droom hadden.  



 

En dus geloofden ze dat het wel waar moest zijn, en toen gingen zij het neppe 

graf opgraven en zagen dat het leeg was. Daarna groeven ze de plek op die de 

shaytan hen liet zien in hun dromen en ze vonden daar de vrouw en de baby. 

Vol woede pakten de broeders Barsissa en brachten hem naar de leider zodat 

hij gestraft kon worden.  

 

Barsissa wist dat hij hiervoor de doodstraf zou krijgen, hierop kwam de 

shaytan weer en ditmaal voor de laatste keer. Dit keer kwam hij in de 

gedaante van een mens en verteld hem dat hij degene was die hem alles heeft 

ingefluisterd.  

 

En hij vertelde hem dat hij Barsissa kon redden, wanneer Barsissa voor hem 

sujood(knielen) zou doen. Barsissa verrichte de sujood voor hem uit wanhoop, 

en hiermee heeft hij zijn ongeloof bevestigd en de shaytan zei tegen hem: 

 

"Ik heb niets met u uitstaande, voorzeker, ik vrees Allah, de Heer der Werelden." 

 

En daarna verliet hij Barsissa en die werd gestenigd tot de dood en op de Dag 

des Oordeels zal hij worden opgewekt terwijl hij in Sujood zit voor de 

Shaytan! 

 

We zien dus de listen van de shaytan, en het doel waar hij ons wil brengen. 

 

Moge Allah ons tot de inwoners van het Paradijs maken! 

 


