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Wetenschap

Actueel

Melk

Mr. B. Ahmadali gedecoreerd

Islamitisch Nieuwjaar

“Waarlijk is er een les voor jullie in je kuddedieren: Wij
geven jullie te drinken van wat zich in hun lichamen
bevindt en (wat) voortkomt uit de verbinding tussen de
darminhoud en het bloed: Een zuivere melk, makkelijk te
slikken voor een ieder die het drinkt.” (Koran, 16:66)

Op 24 november werd aan
mr. Basharat Ahmadali de
onderscheiding
van
“Commandeur van de Ere
Orde van de Palm”
toegekend
door
de
president
van
de
Republiek Suriname, dhr.
D.
Bouterse.
Dhr.
Ahmadali is voornamelijk
bekend geweest als districtscommissaris in
de periode 1972-1992. Binnen de overheid
heeft hij nog andere functies bekleed, zoals
beleidsadviseur bij de staatscommissie
Algemene Vrije en Geheime Verkiezingen
(vanaf 1999), superviserend ambtenaar bij de
naleving van de Aziatische Huwelijkswetgeving (periode 1984), presidentcommissaris bij de SLM, etc. Sinds 1998
heeft dhr. Ahmadali de leiding over het
Decentralisatieprogramma, uitgevoerd als
project van het ministerie van Regionale
ontwikkeling.
Wat minder bekend is, is dat dhr. Ahmadali
ook zeer actief is geweest op het gebied van
Islamitische uitgaven. Dit werk is hem als het
ware met de paplepel ingegoten, aangezien
zijn vader, de Brits-Indische immigrant maulvi
Shekh Ahmadali, vele jaren actief is geweest
als imaam, predikant en uitgever van een
Islamitisch blad.
Tijdens zijn studieperiode in Nederland (19641971) richtte dhr. B. Ahmadali de Stichting
Islam Nederland (SIN) op, waarvan hij ook de
eerste voorzitter was. In deze periode
organiseerde hij, samen met anderen, de
eerste Ied ul-Fitr dienst onder de Surinaamse
Moslims in Nederland. Tevens leverde hij toen
een belangrijke bijdrage aan de eerste
uitgave van de Nederlandstalige versie van
de Koran (vertaling van maulana Muhammad
Ali) in Suriname, op initiatief van zijn vader,
de eerdergenoemde maulvi Shekh Ahmadali.
Terug in Suriname richtte dhr. Ahmadali het
Instituut voor Islamitische Studies en
Publicaties (IVISEP) op. Dit Instituut bracht
vele Islamitische publicaties op de markt,
waaronder het maandblad (later weekblad) Al
Haq (1971-1981). Na zijn overplaatsing als
districtscommissaris vanuit district Suriname
naar Saramacca heeft dhr. Ahmadali
noodgedwongen het Islamwerk moeten
stopzetten.
Het werk van IVISEP werd in 1999 weer
opgepakt door zoon Riaz Ahmadali, samen
met enkele andere jongeren, en zodoende
werd in de periode 1999-2007 het tijdschrift
De Dageraad uitgegeven. Dit werd vanaf juli
2007 omgezet in de Islampagina Ar-Risaalah,
die elke twee weken verschijnt in Dagblad
Suriname. Door zijn inzet en liefde voor de
Islam, en het overdragen hiervan aan de
volgende generatie, heeft dhr. B. Ahmadali
dus indirect een bijdrage geleverd aan deze
Islampagina die nu door duizenden mensen
in Suriname wordt gelezen.

Op 7 december a.s. zal het Islamitisch Nieuwjaar 1432 van start
gaan met de intrede van de maand Muharram. Het begin van het
nieuwe islamitische jaar is verbonden aan de Hidjra, ofwel de
uittocht van Moslims uit Mekka naar Medina.

De essentiële stoffen (bouwstoffen, brandstof en
beschermende stoffen) komen voort uit chemische
omzettingen die plaatsvinden in het gehele spijsverteringskanaal (darmen). Deze stoffen zijn afkomstig uit het
voedsel dat geconsumeerd wordt. Wanneer deze in de
darmen het gewenste stadium van de chemische
omzetting bereikt hebben, dringen ze door de darmwand
heen naar de algemene circulatie toe alwaar ze via
enkele zuiveringssystemen in de bloedsomloop terecht
komen.
De bestanddelen van de melk worden
afgescheiden door de melkklieren die als het ware
gevoed worden door producten van de spijsvertering, die
door de bloedsomloop aangevoerd worden. Het bloed
speelt dus de rol van verzamelaar en vervoerder van
materialen afkomstig uit voedingsstoffen en brengt die
naar de melkklieren, zoals ze naar ieder ander orgaan
gebracht worden. Alles begint hier dus met de ontmoeting
tussen de inhoud van het darmkanaal en het bloed, ter
plekke van de darmwand.
Deze kennis dateert uit de moderne tijd en komt voort uit
de verworvenheden van de scheikunde en fysiologie op
het gebied van de spijsvertering. Ten tijde van de
openbaring van dit vers aan de Profeet Mohammed
(vzmh) was deze kennis volslagen onbekend.
“Dit is het boek (de Koran) waarraan geen twijfel is, een
leidraad voor de Godvrezenden.” (Koran, 2:2)
Drs. Jimmy Kromosoeto

Religieus
Accountability
We willen de lezers verwijzen naar het artikel ‘Goed
bestuur in de Islam’ in Ar-Risaalah van 18/11/2010, met als
kernbegrippen taqwa (godsvrees), good governance
(openbaarheid van bestuur) en accountability (rekenschap
afleggen). Gelden de genoemde begrippen slechts voor
regeerders? Nee, die gelden ook voor individuen en profit
en nonprofits organisaties.
Hier enkele passages uit het artikel ‘Rekenschap NGO’s
laat te wensen over’ in DWT van 13/11/2010, pag. A3: “De
meeste niet-gouvernementele organisaties (NGO’s)
hebben enorm veel moeite om verantwoording af te leggen
(…) Tania Muskiet legde gisteren bij een discussie de
vinger op de zere plek als het gaat om het afleggen van
rekenschap door NGO’s (…) Vele NGO’s hebben nooit een
jaarverslag en jaarrekening gepresenteerd...”
We willen gelijk met de deur in huis vallen en vragen hoe
het gesteld is met het afleggen van verantwoording door
Moslimverenigingen. Voer voor onderzoekers. “Ja, maar in
de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh) werd er toch
geen rekenschap afgelegd”, horen we al enkelen zeggen
om het niet afleggen van rekenschap goed te praten.
Minimaal 17 keren per dag tijdens de gebeden zeggen de
Moslims het eerste hoofdstuk van de Koran, waarvan vers
3 luidt: “maaliki yaumid-dien.” Vert. (Allah, de) Meester van
de Dag des Oordeels. Yaumid-dien wordt uitgelegd als
yaum al-hisaab, Dag der Rekenschap (afleggen over ons
heel leven).
De Profeet Mohammed heeft gezegd: “Op de Dag der
Opstanding zal de mens niet kunnen schuiven van zijn
plaats, totdat hij over vijf zaken is ondervraagd:
1. Hoe heeft hij zijn leven (tijd) besteed? (ook zijn
verplichtingen tegenover Allah nagekomen?)
2. Hoe heeft hij zijn jeugd doorgebracht? (ook aan Allah
gedacht? Of alleen bezig geweest met de fata
morgana’s?)
3. Hoe heeft hij zijn geld verdiend? (legaal of illegaal)
4. Hoe heeft hij zijn geld besteed? (opgepot, voor
goede doelen of voor slechte zaken)
5. Wat heeft hij met zijn kennis gedaan die hij bezat?
(dode of praktische en nuttige kennis?)
Ook heeft de Profeet gezegd: “Roep jezelf ter
verantwoording voordat je (door Allah) ter
verantwoording zal worden geroepen.”
Ahmad Jhawnie

Zie ook www.basahmadali.nl

Deze uittocht werd noodzakelijk, nadat bleek dat de kleine groep
Moslims in de beginperiode van de missie van de heilige profeet
Mohammed (vrede zij met hem) zich in Mekka niet staande zou
kunnen houden. Heel wat tegenslagen hadden deze Moslims te
verduren, zoals afzondering buiten Mekka gedurende drie jaren,
het wegjagen van Mohammed uit de stad Ta’if door hem met
stenen te bekogelen, enz. Ook stierven in deze periode
Mohammeds echtgenote Gadiedja en Aboe Talib, zijn oom en
beschermheer; door het overlijden van deze laatste kwam alle
bescherming, die Mohammed in Mekka genoot, weg te vallen.
Dit waren enkele van de droevige gebeurtenissen, die aanleiding
gaven tot het vertrek van de Moslims uit Mekka naar Medina.
Deze gebeurtenis was zo ongekend in het Arabië van toen, dat
hiermee de Islamitische jaartelling van start ging.
Foto onder: Welkomstbord op Schiphol vorige week, ter
verwelkoming van de bedevaartgangers uit Mekka

Spiritueel
Hoe bereiken we tevredenheid?
Als we echt tevreden willen zijn, moeten we tevredenheid zoeken
in onze huidige situatie, in datgene waarmee we nu bezig zijn.
Als we in deze situatie niet tevreden zijn, zullen we in geen
enkele andere situatie voldoening vinden. We moeten onze
tevredenheid niet afhankelijk maken van externe factoren of
andere mensen. Als iemand verliest worden we blij, en als
iemand meer dan ons krijgt, worden we verdrietig. Waarom
moeten we onze vreugde afhankelijk stellen van anderen?
Gezegend is hij die blij kan zijn met de vreugde van anderen.
We hebben in feite miljoenen redenen om gelukkig te zijn, als we
ons maar bewust zijn van deze dingen. Hoe vaak danken we de
Almachtige voor de lucht die we inademen, wat we vaak als
vanzelfsprekend ervaren? We moeten zeer vreugdevol zijn dat
we alle noodzakelijke dingen van het leven hebben gekregen,
zoals lucht, water en zonlicht.
Wanneer we steeds dankbaarheid voor deze zaken in gedachten
houden, zullen we altijd in staat van vreugde verkeren. We
denken vaak, dat als we iets zouden hebben wat we nu niet
hebben, we gelukkiger zouden zijn. Maar het is juist omgekeerd.
Als we in een staat ZIJN van vreugde, vrede, enz., dan zullen we
alles ontvangen om in die staat te blijven. Maar als we in een
staat ZIJN van behoefte, zorgen, haat, enz., dan zullen we ook
alles ontvangen om in diezelfde staat te blijven.
"Zien jullie wat jullie zaaien? Zijn jullie het die het
laten groeien, of zijn Wij de Veroorzaker van
groei? Als het Ons had behaagd, zouden Wij er kaf
van maken, dan zouden jullie klagen. Zien jullie
het water dat jullie drinken? Brengen jullie het naar
beneden uit de wolken, of zijn Wij de Brenger? Als
het Ons had behaagd, zouden Wij het zout kunnen
maken; waarom zeggen jullie geen dank?" (Koran,
56:63-70)
"Zeker vestigden Wij jullie op de aarde en maakten
Wij daarop middelen voor jullie onderhoud; hoe
weinig zeggen jullie dank!" (Koran, 7:10)
"Toen jullie Heer het bekendmaakte: Als jullie
dankbaar zijn, zal Ik jullie meer geven." (Koran,
14:7-8)
Bron: A Spiritual Note mailing list

