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Actueel / Wetenschap
hemel te observeren, zich lieten leiden
door de sterren en de tijd berekenden
volgens de maanstanden (overigens
doelmatig), heeft Allah het hen makkelijk
gemaakt door hen ongestoord door te
laten gaan met deze gewoonte. Deze
tijdsrekening is door de westerse wereld
vaker bekritiseerd als te zijn verouderd,
niet praktisch en anti-wetenschappelijk.
Maar de maankalender en de Julianus
Volgens
de
gangbare
(westerse) kalender komen volledig overeen: 235
jaartelling is het straks weer nieuwjaar. maanmaanden zijn gelijk aan 19
Deze jaartelling is gebaseerd op de (Julianus)jaren.
zonnekalender die ingesteld werd door Overigens zitten we nu in de eerste
Julius Caesar (Juliaanse kalender) en die maand van de Islamkalender, de maand
door paus Gregorius XIII werd hervormd Muharram, die van start ging op 26
(Gregoriaanse kalender). Het is 365,25 november jl. We zitten nu in het
dagen lang en om de 4 jaren 366 dagen. Islamitisch jaar 1433.
De Islamitische kalender is gebaseerd op
de maankalender, die 355 dagen duurt en Bronnen:
waarvan het begin bepaald wordt naar de - Heilige Koran
wederverschijning van de sikkel van de - Maurice Bucaille: De Bijbel, de Koran
en de wetenschap
maan in het westen. Daar de
woestijnmensen
in
de
tijd
van - Encarta encyclopedie

Jaartelling

“Hij is degene Die de zon heeft gemaakt
tot een (stralend) schijnsel en de maan
tot een licht en Hij bepaalde haar standen
opdat jullie de jaartelling zouden kennen
en de (tijds-)berekening. Allah heeft dat
slechts in waarheid geschapen. Hij zet de
Tekenen uiteen aan een volk dat weet.”
(Koran, 10:5)

Mohammed (vzmh) gewend waren de

Drs Jimmy Kromosoeto

Religieus / Maatschappij

Er zijn diverse programma’s en websites waar kalenders met elkaar kunnen worden
vergeleken. Een zo’n programma is ‘3000 years calendar’, waar over een periode
van 3000 jaren de Juliaanse, Gregoriaanse, Joodse en Islamitische kalender kunnen
worden vergeleken (zie foto boven). Deze software kan desgewenst worden
gedownload op www.ivisep.org onder rubriek “Boek & Onderzoek”.

Actueel

Over alcoholgebruik

Times Magazine: persoon van het jaar

Straks is het oud- en nieuwjaar, dagen waarop er
traditiegetrouw veel alcohol wordt geconsumeerd. Denk
aan verkeersongevallen al dan niet met dodelijke afloop
o.a. als gevolg van rijden onder invloed van alcohol.
Onderstaande geheugensteun is dus op zijn plaats. Koran
51:55 zegt: “En herinner (de mensen aan 'the
good, the bad and the ugly', aan zaken die
goed, slecht en twijfelachtig zijn), want de
gelovigen hebben voordeel aan de
herinnering.”

Times Magazine heeft als persoon van het jaar 2011
gekozen “the protester”, doelende op de
revolutionaire bewegingen in de Arabische wereld.
Het begon allemaal met de 26-jarige Tunesische
straatverkoper Mohamed Bouazizi, die zichzelf in
december vorig jaar in brand stak als protest tegen
een slechte behandeling van hemzelf door de
politie. Deze gebeurtenis wordt gezien als het
begin van de ‘Arabische Lente’, een
revolutionaire
beweging
die
grote
omwentelingen teweeg heeft gebracht in
diverse Arabische landen, zoals de vlucht
van de Tunesische
president Ben Ali na
23 jaar te hebben
geregeerd, de dood van de
Libische leider Gadhafi,
politieke onrust in Egypte,
gevolgd door de val van
president
Mubarak,
economische sancties van
de Arabische Liga tegen
Syrie,
etc.
Al
deze
bewegingen samen worden
aangeduid als de ‘Arabische
Lente’.

“Beetje alcohol is al schadelijk voor brein”,
is de kop van een artikel in Times of
Suriname van 4/6/2011. “Een kleine
hoeveelheid alcohol (0,45 gram per kilogram
lichaamsgewicht) kan de menselijke hersenen al
beschadigen, ontdekten Chinese onderzoekers. Die
schade is echter niet definitief (blijvend). Een beetje
alcohol is een vuistslag voor de hersenen……” (niet
letterlijk geciteerd).
Citaat openingszin uit een artikel getiteld ‘Onze pubers
zuipen zich kapot’ in depers.nl van 23/11/2011: “Ouders en
politici zitten te slapen terwijl de Nederlandse jeugd
zichzelf massaal het ziekenhuis in drinkt.”
De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: “Wat in grote
hoeveelheden dronken maakt / bedwelmt (alcohol, drugs),
is (zelfs) in kleine hoeveelheden (met mate) verboden.”
Verder heeft hij gezegd: “Alcohol is de wortel van al het
kwaad en is het meest beschamend van al het kwaad."
Het verbod op alcohol in de Islam kwam niet abrupt,
maar geleidelijk: 1) Koran 16:67 (grondstoffen voor
alcoholbereiding); 2) Koran 2:219 (alcohol heeft meer
nadelen dan voordelen); 3) Koran 4:43 (semi-verbod, niet
aangeschoten zijn als je gaat bidden 5x per dag) en 4)
Koran 5:90 (absoluut verbod).
Er staat vermeld, dat toen de moslims op de hoogte
werden gebracht van Koran 5:90, zij terstond al hun
alcoholische dranken weggooiden. Motto: In de hemel is
er voldoende bier, daarom drinken wij het niet hier (Koran
47:15; 37:43-47).
Belangrijke noot: men mag de Koran-verzen genoemd in
de fasen 1 t/m 3 niet als argument hanteren om
alcoholgebruik te rechtvaardigen.
Koran 2:219 en 5:90 noemen kansspelen in één adem
met alcohol. Waarom geven casino's drankjes aan
spelers? Omdat alcohol het bewustzijn vermindert, kan
men niet meer logisch denken en beslissingen nemen.
Moge Allah eenieder de wil en kracht geven om zich
verre te houden van alcohol, drugs en gokken. Zeker
een goed voornemen voor het nieuwe jaar!
Ahmad Jhawnie

Spiritueel
De Islam en het Kerstfeest
Het kerstfeest is een jaarlijks terugkerend feest ter
herdenking van de dag waarop de Profeet Jezus
(vzmh) verondersteld wordt te zijn geboren. Vele
moslims vragen zich af hoe ze zich tegenover dit feest
moeten opstellen, vooral waar de Profeet Mohammed
(vzmh) zijn eigen verjaardag nooit heeft gevierd.
Het is interessant te weten dat de Profeet Mohammed
een positieve visie had ten opzichte van christenen.
Volgens de twee eerste Islamitische historici, Ibn e
Saad en Ibn Hisham, stond de Profeet Mohammed
een delegatie van 60 Byzantijnse christenen uit
Nadjran toe om in zijn eigen moskee te Medina hun
gebeden te verrichten. Op hun verzoek hiertoe
antwoordde hij: “Doe uw dienst hier in de moskee.
Het is een plaats, die gewijd is aan God.”
Allah verwacht van ons dat wij ver blijven van het
bespotten van andere godsdiensten, ongeacht
hoeveel we misschien van hen verschillen in
ideologie. Hij zegt in de Koran:
“Beschimp niet degenen, die zij buiten God
aanroepen, zodat zij, de grenzen te buiten gaande,
God uit onwetendheid niet zullen beschimpen.”
(6:109)

Website
Artikel van de week:

Historische tijdslijn van de Arabische Lente
Lees op www.ivisep.org
- Ar-Risaalah krant gemist?
- Vorige editie van Risaalah TV gemist?
Download op www.ivisep.org
Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek de pagina ‘ivisep’ op Facebook en ‘like’ ons!

En verder:
“Twist niet met de volgelingen van het Boek dan
door hetgeen het beste is, behalve degenen
van hun die onrechtvaardig handelen, en zeg:
‘wij geloven in datgene wat tot ons is
geopenbaard, en onze God en uw God is één,
en aan Hem onderwerpen wij ons’.” (29:46).
Het kerstfeest dient in geen geval te worden
gebruikt
om
verschillen
tussen
de
godsdiensten te benadrukken. Men moet de
schoonheden van de eigen godsdienst kunnen
tonen, zonder anderen te kleineren. Als aan u
als moslim wordt gevraagd hoe u over het
kerstfeest denkt, zou u kunnen antwoorden dat
de islam het geloof in alle Heilige Boeken en
Profeten voorschrijft. Niet-moslims zijn vaak
verrast als ze ontdekken hoe vaak Maria en
Jezus in de Heilige Koran worden vermeld!
In een wereld waar steeds meer conflicten
voorkomen,
dient
een
moslim
een
bruggenbouwer en een vredestichter te zijn.
De islam leert respect en tolerantie ten
opzichte van een ieder. Elkaar bestrijden, of
zelfs afmaken, slechts ter wille van verschillen
in idealen, heeft volstrekt niets met de islam te
maken!
Bron: Soundvision.com

