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Actueel

Maatschappij / Religieus

Meest inspirerende moskee van Nederland

Revolutie in Moslimlanden

Publieke omroep NTR gaan in opdracht van de Nederlandse Publieke Omroep het programma ‘De meest
inspirerende moskee van Nederland’ uitzenden. Het programma vindt plaats in het kader van de zendtijd voor
Moslims. Het programma wil een beeld geven van het islamitische leven in Nederland. Verslaggevers bezoeken
tien moskeeën die door bezoekers worden voorgedragen. Aan de hand van een moskeebezoeker die 'vol vuur
een pleidooi voor zijn of haar moskee houdt, worden de moskeeën aan een kritische blik onderworpen. Hoe
bijzonder is de moskee? Wat zijn de pluspunten?' Aldus de NTR website. In de laatste van 6 uitzendingen wordt
bekend gemaakt welke van de 10 moskeeën door de bezoekers van de website en de kijkers van het programma
is gekozen tot de meest inspirerende moskee van Nederland. DE NTR let op punten als: organisatie van
islamitische/ maatschappelijke activiteiten, lezingenaanbod, (recitatie-stem van) imam, openingstijden rond het
gebed, betrokkenheid van jongeren en vrouwen en informatie voor niet-Moslims. De NTR roept op haar website
moskeebezoekers op hun moskee aan te melden voor het programma.
Wellicht een idee voor moskeeën in Suriname om - bovengenoemde punten in acht nemend - na te gaan hoe
inspirerend ze zijn voor hun leden en voor de maatschappij, en op welke punten eventueel verbetering nodig is.

Alle moderne opvattingen van een staat hebben één
ding gemeen: materiële voordelen nemen de
beschaafde wereld zo in beslag dat God en religie
naar een hoek van vergetelheid zijn verbannen en de
hogere waarden van het leven worden geheel
genegeerd.

Maatschappij

Wetenschap

Alcohol is dodelijker dan
aids, tbc of geweld
Alcohol is verantwoordelijk voor bijna 4 procent van alle
sterfgevallen wereldwijd, bijna 2,5 miljoen mensen. Dat is
meer dan aids, tuberculose of geweld, liet de WHO weten.
Alcohol is doodsoorzaak nummer één onder mannen van
15 tot en met 59 jaar.
Door stijgende inkomens zijn inwoners van Azië en Afrika
meer gaan drinken. Daarnaast is overmatig drankgebruik
een probleem in veel ontwikkelde landen.
Volgens de WHO nemen de meeste regeringen te weinig
maatregelen tegen de uitwassen van overmatig
drankgebruik, zoals verkeersongelukken, geweld, kanker,

verwaarlozing van kinderen en wegblijven van werk.
Overal nuttigen mannen vaker gevaarlijke hoeveelheden
alcohol dan vrouwen. (Bron: volkskrant.nl)
De Koran zegt in 2:219: “Zij (de mensen) vragen u
(Mohammed) over bedwelmende middelen (alcohol, drugs)
en kansspelen (gokken). Zeg (aan hen): In beide is grote
zonde en nut voor de mensen, maar de zonde (nadelen of
schadelijke effecten op lange termijn) in beide is groter dan
hun nut (kortstondige voordelen)...” Het verbod op beide
zaken vindt men in 5:90-91.
De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: “Wat in grote
hoeveelheden bedwelmt (dronken maakt), is ook in kleine
hoeveelheden verboden.” Moslims mogen wijn gebruiken
pas als ze in het Paradijs zijn (Koran 47:15).
De Bijbel is neutraal inzake consumptie van wijn. Wat
absoluut vermeden moet worden is dronkenschap en
verslaving.
In het Zoroastrisme wordt gebruik van wijn gezien als een
religieuze plicht.
Volgens het Hindoeïsme mag men geen alcohol gebruiken
en niet gokken, omdat hierdoor lagere neigingen vrijkomen
die de geest onbeteugeld maken en tot wandaden
aanzetten.
Eén van de vijf beloften / voorschriften voor Boeddhisten
om een zo goed mogelijk leven te leiden, is om geen
alcohol of drugs te gebruiken.
Confucius heeft gezegd: “Buitenshuis dien ik de
regeerder en de ministers, binnenshuis mijn vader en de
oudere broers. Ik heb nooit gedurfd (het deelnemen aan)
begrafenissen als iets onbelangrijks te beschouwen, en
ik zet mezelf niet in problemen middels alcohol...”
Say no to alcohol, drugs and gambling!
Ahmad Jhawnie

Een beschermende kap
“En Wij maakten de hemel als een beschermende
kap, maar zij wendden zich af van zijn Tekenen.”
(Heilige Koran, 21:32)
De wetenschap van de 20ste eeuw heeft ons
geleerd dat er een
beschermende
laag
rond de aarde bestaat:
de
ozonlaag
of
ozonosfeer. Deze laag
bevindt zich tussen 15
en 35 kilometer boven
het aardoppervlak en
bestaat uit zuurstofatomen welke samenkomen tot ozon (O3)
nadat
zuurstofmoleculen door absorptie
van
ultraviolette
straling
worden
gesplitst. Daar ozon de
eigenschap
heeft
ultraviolette
straling
sterk te absorberen,
m.n. in het golflengtegebied tussen 200 en 300 nm,
heeft de ozonosfeer een belangrijke biologische
functie.
De
straling
in
het
genoemde
golflengtegebied is namelijk uitermate schadelijk
voor het leven op aarde. Zonder de aanwezigheid
van de ozonlaag zou het huidige leven op aarde
zelfs niet hebben kunnen ontstaan. En volgens
schattingen zou ook een vermindering van het totale
ozongehalte van de atmosfeer met niet meer dan
5% reeds ernstige gevolgen hebben, bijv. een
duidelijke toename van het aantal gevallen van
huidkanker en staar (cataract).
Drs. Jimmy Kromosoeto
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De verantwoordelijkheid voor deze toestand berust
geheel bij het materialistische concept van de staat.
Iedere staat moet noodzakelijkerwijs met macht
omgeven zijn, waarmee zij agressie kan stoppen en
de zwakken beschermen, en iedereen eerlijk en gelijk
kan behandelen. Echter heeft de materialistische kijk
op zaken de mens immoreler gemaakt bij het gebruik
van zijn macht tegen een medemens. Het gevolg is
dat de toenemende krachten van de staat, die
noodzakelijkerwijs door middel van individuen
uitgeoefend moet worden, meer gebruikt worden voor
de onderwerping en vernietiging van de mens dan
voor zijn bevrijding van tirannie en het handhaven van
de zaak van de waarheid en rechtvaardigheid. Zelfs
in de zogeheten 'Moslimlanden' waar de
roep om revolutie de laatste tijd
steeds duidelijker wordt.
Om dit kwaad te verhelpen vereist
de Islam het leggen van staatsgezag
in de handen van mensen die boven
alles
Godvrezend
zijn.
Rechtschapenheid - vroomheid en
respect voor andermans rechten was een noodzakelijke eigenschap
voor de heerser om geschikt te zijn
om te regeren. Alleen geestelijke
kracht kon een mens in staat stellen
de krachten te beheersen die
wereldlijk gezag hem geeft en die,
als dergelijke kracht afwezig is, vaak
het gevaar loopt te worden
misbruikt.
Rechtvaardigheid werd uitgeroepen
als de hoeksteen van de staat die de Heilige Profeet
Mohammed (vzmh) stichtte; om rechtvaardig te
handelen moest er geen onderscheid gemaakt
worden tussen vriend en vijand, tussen mensen
waarvan men hield en die men haatte:
"O jullie die geloven, wees oprecht voor Allah, getuig
op rechtvaardige wijze; en laat de haat voor een volk
jullie niet aansporen onbillijk te handelen. Wees
rechtvaardig; dat staat nader tot de vervulling van
jullie plicht. En voldoe jullie plicht aan Allah. Waarlijk
is Allah Zich Bewust van wat jullie doen." (Koran 5:8)
"O jullie die geloven, wees handhavers van het recht,
getuigen voor Allah, zelfs als het tegen julliezelf is of
jullie ouders of naaste verwanten, of hij nu rijk is of
arm, Allah bezit een beter recht over hen beiden. Dus
volg niet jullie lage verlangens, opdat jullie niet
afdwalen. En als jullie de waarheid verdraaien of jullie
ervan afkeren, dan is Allah Zich waarlijk immer
Bewust van wat jullie doen." (Koran 4:135)
In een staat moeten sommigen noodzakelijkerwijze in
gezag boven anderen geplaatst worden, maar
diegenen die gezag krijgen worden herhaaldelijk
gewaarschuwd dat zij allereerst aan God
verantwoording zouden moeten afleggen, voor wat
zijn deden bij de uitoefening van gezag. De
waarschuwing aan de Profeet David is een
waarschuwing aan iedere ware gelovige:
"O David, waarlijk hebben Wij jou gemaakt tot
een regeerder in het land; dus vel een
rechtvaardig oordeel tussen de mensen en
volg niet de begeerte, opdat deze jou niet zal
doen afdwalen van het pad van Allah. Voor
degenen die afdwalen van het pad van Allah,
is er waarlijk een strenge straf, omdat zij de
dag van de Afrekening vergaten." (Koran
38:26)
Bron: De Religie van de Islam
Maulana Muhammad Ali

