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Actueel / Religieus
dat hij zijn voedsel en drank achterwege laat.” Dus het verbeteren van zichzelf is het
Wereldwijde djihaad van start op 1 augustus
belangrijkste doel van het vasten.
Het is inmiddels bekend dat er op 1 augustus wereldwijd een grote 'djihaad' van Verder leert het vers ons dat God niemand een overmatig zware last oplegt, daarom
start zal gaan. Op die dag zal iedere moslim die daartoe in staat is, namelijk wordt aan hen die om welke reden dan ook niet in staat zijn te vasten, een andere
beginnen te vasten met als doel om daardoor een beter mens te worden; het regeling gegeven; zij mogen voor iedere gemiste vastendag een behoeftige voeden.
streven van de moslims ter verbetering van zichzelf wordt in de Koran (25:52, 29:69,
De Islam streeft ernaar om ongelijkheden tussen (verschillende klassen
16:110 e.a.) een 'grote djihaad' genoemd.
van) mensen zoveel mogelijk weg te werken. Daarom staan bij de
Over het vasten zegt de Koran in 2:183-184: "O,
gemeenschappelijke gebeden alle mensen broederlijk naast elkaar; in de
gij die gelooft, het vasten is u voorgeschreven,
moskeeën is er geen speciale plaats gereserveerd voor
zoals het degenen vóór u werd voorgeschreven,
hooggeplaatsten. Gedurende de Hadj (bedevaart), gaat een ieder
opdat u zich voor het kwaad zult hoeden. Voor
gelijkelijk rondom de Ka'aba, zonder onderscheid in rang, ras of rijkdom,
een zeker aantal dagen; maar wie onder u ziek
allen gehuld in hetzelfde witte gewaad. Ook bij het vasten zitten de
of op reis is, zal dan een gelijk aantal andere
armen en de rijken in hetzelfde schuitje; allemaal onthou-den zich van
dagen vasten; en degenen die het zwaar vinden
voeding en drank tussen dageraad en zonsondergang. Zo leert de Islam
om te doen, kunnen een lossing treffen door
in al haar leringen
Kinderhoekje
een arme te voeden; en wie uit eigen opwelling
gelijkwaardigheid
goed doet, voor hem is het beter; en dat u vast
van alle mensen.
Vast jij ook?
is beter voor u, indien u het weet."
Het vasten zal van
Informatie voor kinderen over het vasten
Ten eerste legt dit vers uit wat het doel van het vasten is, namelijk opdat de moslims start gaan op 1 augustus en zal
leren zich tegen het kwaad te beschermen. Door ver te blijven van voedsel en drank voortduren tot en met 29 Hallo lieve lezertjes,
– zaken die normaal toegestaan zijn – wordt de moslim continu eraan herinnerd dat augustus, waarna op 30 Veel mensen over de hele wereld beginnen
hij vooral ver moet blijven van slechte daden. Het belang hiervan blijkt ook uit het augustus het Ied ul-Fitr feest zal binnenkort te vasten. Als iemand in Suriname
volgende gezegde van de Profeet Mohammed (vzmh): “Als iemand de valsheid en worden gevierd.
vast, dan eet en drinkt die persoon niet vanaf
dienovereenkomstige daden niet achterwege laat, heeft God er geen behoefte aan
ongeveer vijf uur ‘s ochtends tot ongeveer zeven
uur ‘s avonds. Ook moet hij of zij proberen eerlijk
te zijn, liefdevol en respectvol te zijn naar
Met deze editie van Ar-Risaalah beginnen wij
Moon facts Ramadan, Surinaamse tijden
anderen toe, armen te helpen en veel te bidden.
aan onze vijfde jaargang. Wij danken een ieder
30 juli, 03:40 pm.: geboorte van de maan
die in de afgelopen vier jaren ervoor heeft
Mensen die zo vasten heten moslims. Moslims
30 juli, 6:56 p.m. maansondergang
gezorgd dat deze Islampagina elke twee weken
geloven in één God, die ze Allah noemen. Dit is
30
juli,
6:59
pm.:
zonsondergang
heeft kunnen verschijnen in Dagblad Suriname.
dezelfde God waarin de Christenen, de Joden en
Moge de Almachtige u allen rijkelijk zegenen!
31 juli, 6:59 pm.: zonsondergang
Hindoes geloven, alleen noemen zij Hem anders,
31 juli, 7:47 pm.: maansondergang
bijvoorbeeld de Vader, Jahweh of Brahma.

Bekendmakingen Ramadan
Literatuur i.v.m. Ramadan
Speciaal i.v.m. de Ramadan ontpakt:
- De Heilige Koran met Nederlandse Vertaling en uitleg,
inclusief CD
- De Heilige Koran met uitleg, hybride uitgave op DVD
- De Heilige Koran met uitleg, MP3-uitgave op CD
- De Heilige Koran (pocket uitgave in het Nederlands
met translitteratie)
- De Religie van de Islam (maulana Muhammad Ali)
inclusief CD
- Verkondig! Islamitische speeches voor diverse
gelegenheden (Riaz Ahmadali)
- Ramadan agenda – houd uw vorderingen bij
gedurende de Ramadan
- Inleiding in de Islam (Dr. Zahid Aziz)
- Islam, vrede en tolerantie (Dr. Zahid Aziz)
- Moslim gebedsboek (Dr. Zahid Aziz)
- Anekdotes uit het leven van de profeet Mohammed
- Mohammed, de levende leer van een levende profeet
- De betekenis van Soerah Fatihah (kinderboek)
- Djamiel en Fazilah leren over het vasten (kinderboek)
Vanaf 1 augustus verkrijgbaar in de goed
gesorteerde boekhandels in Paramaribo.

Begin Ramadan, berekend volgens 3 criteria:
1. Criterium van berekende zichtbaarheid van de maan:
start Ramadan 1 augustus. Dit criterium wordt door een
steeds groter wordend deel van de internationale
moslimgemeenschap gehanteerd. In de vooravond van 30
juli is de maan nog te jong om zichtbaar te zijn, derhalve
start de Ramadan niet 31 juli, maar 1 augustus.
2. Criterium dat - na de nieuwe maan - de maand begint
bij de eerste zonsondergang waarbij de maan ondergaat
na de zon (criterium dat Mekka hanteert): start Ramadan 1
augustus. Dit criterium wordt ook gehanteerd door de
Islamic Society of North-America (ISNA), zie
www.isna.net.
3. Criterium dat de nieuwe maand begint bij de eerste
zonsondergang na geboorte van de maan: start Ramadan
31 juli. Dit criterium wordt door een heel klein deel van de
moslimgemeenschap gehanteerd.
Aanbevolen literatuur: ‘Astronomical Calculations and
Ramadan’ van Zulfiqar Ali Shah, www.ivisep.org.
Bron tijdsberekeningen: www.timeanddate.com

Website

Ramadan vasten- en gebedstijden:
zie www.ivisep.org

TV-programma’s i.v.m. Ramadan

Artikel van de week:

Op de zondagen 31 juli en 7, 14, 21 en 28 augustus zal
Risaalah TV speciale programma’s uitzenden i.v.m. de
Ramadan, getiteld ‘Ramadan changed me’. In elk van
de afleveringen zal de nadruk gelegd worden op een
aspect van de Ramadan, waarmee de gelovigen hun
voordeel kunnen doen. Onderwerpen die aan de orde
komen:

Vasten in zomer en winter,
een spirituele beschouwing

31 juli: [1] Verander jezelf, [2] Intentie en daad
7 aug: [1] Zelf-evaluatie, [2] Ontwikkeling van jezelf
14 aug: [1] Sociale sympathie, [2] Boosheid controleren
21 aug: [1] Time management, [2] Positief zijn
28 aug: [1] Interne reinheid, [2] De uiteindelijke beloning
Deze programma’s zijn eerder uitgezonden op de
Arabische zender Huda T.V. In elk van de programma’s
is er een specialist te gast, die op bovengenoemde
onderwerpen ingaat, en adviseert hoe de moslims deze
eigenschappen in zichzelf kunnen ontwikkelen.
De uitzendingen vinden plaats elke zondagochtend
om 9:00 uur op RBN TV, kanaal 5. Kijken dus!

Lees op www.ivisep.org
Ar-Risaalah krant gemist?
Vorige editie van Risaalah TV gemist?
Download op www.ivisep.org

De moslims vasten ieder jaar één maand lang. In
die maand oefenen ze extra om goede dingen te
doen, zodat ze dit de rest van het jaar ook blijven
doen. Net als wanneer je hebt leren fietsen en je
elke dag flink oefent, dan gaat het vanzelf. Maar
als je daarna een tijdje niet meer gefietst hebt,
zal je het weer even moeten oefenen. Daarom
vasten de moslims elk jaar weer, zodat ze steeds
meer gewend raken om een goed en oprecht
mens te zijn, ook wanneer ze niet meer vasten.
Kinderen tot 10 jaar hoeven niet te vasten,
tieners wel. Zieke mensen hoeven ook niet te
vasten, omdat het extra zwaar voor hun is en ook
omdat ze soms medicijnen moeten slikken.
Sommige kleine kinderen willen graag vasten. Ze
vasten dan in het weekend met hun familie, of
een deel van de dag.
Na de vastenmaand wordt er een groot feest
gevierd. Dit feest heet Ied-oel-Fitr. Op deze dag
zijn alle mensen vrij van school of werk en gaan
ze bij elkaar op bezoek.
Misschien vast jij ook of ken je iemand op
school of in je familie die vast. Of misschien wil
je vasten, maar vinden je ouders je nog te jong
om niet te eten en te drinken, de hele dag.
Je kunt dan altijd op jouw manier vasten,
bijvoorbeeld door goed te zorgen voor jezelf,
extra lief te zijn voor je schoolvriendjes, goed
je best te doen, je ouders te helpen en eerlijk
te zijn. Ook goed zijn voor de omgeving, zoals
de dieren en het milieu, en zorgen voor de
aarde horen bij het vasten.
Doe jij ook mee?

