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Spiritueel

Actueel
Lezing ‘Halaal en haraam’
Op 2 mei jl. heeft het Moeslim Vrouwen Forum Suriname (MVFS) de lezing
'Halaal & Haraam' georganiseerd. Het is van eminent belang dat wij op een
verantwoorde manier omgaan wat betreft ons eetgedrag. Het is tegenwoordig
schering en inslag dat eethuizen zichzelf halaal noemen zonder zich ervan te
vergewissen wat halaal en haraam werkelijk inhoudt. Het is om deze reden dat
het MVFS gemeend heeft deze lezing te organiseren. De aanwezigen hebben
informatie vernomen van de twee Halaal Instituten in Suriname: het Nationale
Halaal Instituut Suriname (NHIS) en het Surinaamse Halaal Instituut (SHI). Deze
twee instituten zullen in beraad gaan gezamenlijk te werken om de 'halaal markt'
in Suriname transparant te maken en deze internationaal te certificeren. Het
proces wordt ondersteund door de halalcomite van Maleisië. Er zal gewerkt
worden volgens de methode van voornoemd land. Er zullen onderzoeken
plaatsvinden bij de eethuizen of hun halaal vlees daadwerkelijk halaal is of niet.
Ook werden de E-nummers die verwerkt worden in voeding, belicht en besproken.
Het MVFS kijkt terug op een geslaagde lezing. Toch zijn er enkele minpunten
waar wij, als Moslimgemeenschap, aan zouden moeten werken.
De gehele Moslimgemeenschap in Suriname werd uitgenodigd, en er verschenen
veel meer vrouwen dan mannen op de lezing. De opkomst in zijn geheel was
echter gering in vergelijking met het verwachte aantal. We kunnen concluderen
dat de Surinaamse Moslims zich niet geheel bewust zijn van het feit dat zij samen
moeten werken om de Islam zo duidelijk mogelijk uit te dragen en de Moslimjeugd
van tegenwoordig bewust te maken van de waarden en normen van de Islam. Het
MVFS spreekt de hoop uit dat de Surinaamse Moslims, vooral de jongeren, zich
mobiliseren en opkomen voor het Islamitisch bewustzijn onder de Moslims, en dat
het bestuur en de jongerenraad van de moskeeën actief participeren om hun
djamaat vooruit te brengen qua Islamitische en wereldse kennis.
Naast het organiseren van lezingen en overdragen van Islamitische kennis is het
MVFS ook bezig met liefdadigheidswerk, ofwel 'sadaqa'. De volgende activiteit
van het MVFS volgens het jaarplan is een bezoekje brengen aan de bejaarden te
La Vigilantia. De bejaarden zullen getrakteerd worden op een hapje en drankje
waarna zij een presentje in ontvangst mogen nemen. Voor degenen die sadaqa
willen geven of het MVFS willen ondersteunen, gelieve contact op te nemen met
het bestuur: mw. F. Ashruf-Imamdi (voorzitter, tel. 08662400 of 454356) of mej. N
Baksh (secretaris, tel. 08653676).

Religieus
Twee belangrijke zaken
1. In de Bijbel, Mattheüs 10:37-39, heeft de profeet Jezus (vzmh) gezegd: “Wie
grotere genegenheid (liefde) voor vader of moeder heeft dan voor mij, is mij niet
waardig; en wie grotere genegenheid voor zoon of dochter heeft dan voor mij, is
mij niet waardig ... Wie zijn ziel vindt (zichzelf meer lief heeft dan Jezus), zal ze
verliezen...”
Uit het bovenstaande blijkt, dat de gelovigen profeten lief moeten hebben meer
dan hun ouders, hun kinderen, alle mensen en meer dan henzelf. In dit kader
heeft de Profeet Mohammed (vzmh) gezegd: “Geen van jullie is een (ware)
gelovige totdat ik bij hem geliefd ben meer dan zijn ouders, zijn kinderen en alle
mensen.” Maaaar... liefde voor welke profeet dan ook mag absoluut niet
ontaarden in extremisme, zoals we straks zullen zien.
2. In de Bijbel, Mattheüs 7:21-23, heeft de profeet Jezus gezegd: “Niet een ieder
die tot mij zegt: “Heer”, zal het koninkrijk der hemelen (Paradijs) ingaan, maar hij
die de wil doet (zich onderwerpt aan de wil) van mijn Vader, Die in de hemelen is.
Velen zullen op die dag (Dag des Oordeels) tot mij zeggen: “Heer, Heer, hebben
wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam demonen uitgeworpen, en in uw
naam vele krachtige werken verricht?” En toch zal ik (Jezus) hun dan in het
openbaar bekendmaken: Ik heb u nooit gekend! Gaat weg van mij, jullie werkers
der wetteloosheid.”
Hier heeft de profeet Jezus over mensen die bid’ah (innovatie) invoeren in de
godsdienst, dingen verzinnen en willen doen geloven dat het van Allah komt.
Op de Dag des Oordeels zullen de gelovigen naar Kausar (een fontein) gaan om
te drinken, alwaar de Profeet Mohammed zich zal bevinden. Sommigen zullen
met geweld uit de rijen worden verwijderd, waarop de Profeet zal zeggen dat zij
zijn volgelingen zijn. Aan hem zal worden gezegd: U wist niet wat voor bid’ah zij
na u hebben ingevoerd. De Profeet zal daarna tegen die bewuste gelovigen
zeggen: Ga weg (van mij), ga weg (van mij). (Sahih al-Bukhari)
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd, dat gelovigen die zich schuldig
maken aan bid’ahs door de profeten zullen worden verstoten.
Je hebt bid’ah inzake ‘aqiedah (geloofsleer) en inzake ‘amaal (handelingen).
Enkele voorbeelden van het eerste zijn: de leer van de drie-eenheid en zeggen
dat de Profeet Mohammed geen mens is of geen mens genoemd mag worden.
(Enkele soefi Moslims zeggen: Mohammed is Allah en Allah is Mohammed).
Enkele voorbeelden van het tweede zijn: vieren van Kerstfeest en
Maulud Nabi; 40 dagen rouwdiensten houden voor een
overledene.
In de tijd van Jezus zadelden de farizeeën het volk op met allerlei
bid’ahs om daarmee macht, aanzien en geld te verwerven.
Daardoor kwamen ze vaak in botsing met hem, en vandaar zijn
bekende uitspraak: “Kom allen die zwaar belast zijn (met bid’ahs,
opgelegd door schriftgeleerden), en je zal bij mij (in mijn
levenswijze) rust vinden.” De Profeet Mohammed heeft gezegd
dat wanneer een bid'ah wordt geïntroduceerd, daartegenover een
soennah wordt weggenomen. Wij zoeken bescherming bij Allah
tegen shirk en bid’ah. Amien!
Ahmad Jhawnie

100% alcoholverbod!
Onlangs lazen wij dat de New Yorkse
burgemeester Bloomberg een zware
tax wil instellen op alcohol. Zo’n 1700
New Yorkers drinken zichzelf elk jaar
dood en vele ongevallen worden door
alcohol veroorzaakt. Bloomberg gaf
als voorbeeld Alaska waar in 1983 de
alcoholbelastingen enorm werden
opgetrokken, hetgeen leidde tot 29%
minder
doden
door
alcoholgerelateerde ziektes of ongevallen. In

2002 werd die tax nog eens verhoogd
en daalde dat cijfer met nog eens
11%.
Hieruit blijkt dat door de hogere tax
(en dus hogere alcoholprijzen) men
minder alcohol gebruikt, hetgeen leidt
tot een lager percentage ziektes en
ongevallen. Het is logisch te
constateren dat een algeheel verbod
van alcoholgebruik op openbare
plekken het percentage nog sterker
zal doen dalen.
Welke politieke partij durft een
algeheel alcohol- en drugsverbod op
openbare plaatsen in het partijprogramma op te nemen? Wij
stemmen voor! :-)

Citaat

Moederdag
“Jouw Heer heeft bevolen dat
jullie niemand dienen dan
Hem, en goeddoen aan jullie
ouders. Als een van hen of zij
beiden een hoge leeftijd
bereiken bij jou, zeg dan niet
‘Foei’ tegen hen en berisp hen
niet, en spreek vriendelijke
woorden tegen hen.
En bescherm hen uit genade
onder de vleugel van
nederigheid, en zeg:
Mijn Heer, heb genade met
hen, omdat zij mij grootbrachten toen ik klein was."
(Koran, 17:23-24)

Moederdag
De Bijbel
"Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den
Heere; want dat is recht. Eert uw vader en moeder
(hetwelk het eerste gebod is met een belofte), opdat
het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. En gij
vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar
voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren."
(Efeziërs 6, 1-4)
Manava Dharma Shastra
“De ongemakken die de vader en de moeder
doorstaan bij het voortbrengen van menselijke
wezens, kunnen zelfs in honderd jaar niet
worden afgelost. Men dient steeds
datgene te doen wat deze twee behaagt.”
(2:226)
De Koran
"Jouw Heer heeft verordend dat jullie
niemand dienen dan Hem, en goeddoen
aan jullie ouders. Als een van hen of zij
beiden een hoge leeftijd bereiken bij jou,
zeg dan niet ‘Foei’ tegen hen en berisp
hen niet, en spreek vriendelijke woorden
tegen hen. En bescherm hen uit genade
onder de vleugel van nederigheid, en zeg:
Mijn Heer, heb genade met hen, omdat zij
mij grootbrachten (toen ik) klein (was)."
(17:23-24)
"Wij hebben de mens opgedragen goed te zijn voor
zijn ouders. Maar wanneer zij met jou twisten om
(anderen) aan Mij (God) gelijk te stellen, waar jij
geen weet van hebt, gehoorzaam hen dan niet. Tot
Mij is jullie terugkeer, dus Ik zal jullie inlichten over
wat jullie deden." (29:8)
Terwijl dit laatste vers het belang van
gehoorzaamheid aan de ouders onderstreept,
waarschuwt het ook tegen het overdrijven van een
eigenschap, al is het een goede eigenschap. Het
toont aan dat, wanneer een belangrijke plicht in
gedrang komt met een hogere, de laatste voorrang
heeft.
"Wij hebben de mens opgedragen zijn ouders goed
te doen. Zijn moeder heeft het moeilijk wanneer zij
hem draagt en zij baart hem met pijn. En het dragen
en spenen van hem duurt dertig maanden. Todat hij,
wanneer hij volwassenheid bereikt en veertig wordt,
zegt: Mijn Heer, sta mij toe dat ik dank mag zeggen
voor Uw gunst, die U mij en mijn ouders heeft
geschonken, en dat ik goede daden mag doen die U
behagen; en wees goed voor mij aangaande mijn
nageslacht. Waarlijk keer ik mij tot U, en waarlijk
behoor ik tot degenen die zich onderwerpen. Dit zijn
degenen van wie Wij het beste van wat zij doen
aanvaarden en wier kwade daden Wij aan Ons
voorbij laten gaan onder de bezitters van de Tuin.
Een belofte van waarheid, die hen was beloofd."
(46:15-16)
Gehoorzaamheid aan de ouders wordt geplaatst
direct na gehoorzaamheid aan Allah, aangezien
niemand onder de medemensen een hoger recht
heeft op iemand dan zijn ouders. Verder is
gehoorzaamheid aan de ouders - als het kind
deze les naar behoren wordt geleerd - het
zaad waaruit de verplichting van
gehoorzaamheid ontstaat aan alle
vormen van gezag.
De Profeet Mohammed
Abu Hurairah, een gezel van de
Profeet, vertelde: Een man
kwam naar de Profeet en vroeg: "Wie heeft het
grootste recht, dat ik voor hem of haar goed
gezelschap ben?" De Profeet antwoordde: "Uw
moeder." De man vroeg toen: "En wie daarna?" De
Profeet antwoordde: "Uw moeder." Weer vroeg de
man: "En daarna?" De Profeet antwoordde: "Uw
moeder." "En wie daarna?" vroeg de man voor de
vierde keer. De Profeet antwoordde toen: "Daarna
uw vader." (Bukhari, 78:2)
Asma', dochter van Abu Bakr, vertelde: Mijn moeder
kwam mij bezoeken terwijl ze een heiden was en ze
verwachtte liefde van mij. Ik vroeg aan de Profeet:
"Zal ik haar wens vervullen?" Hij zei: "Behandel haar
zoals zij dat van jou verwacht." (Bukhari, 51:29)

