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Religieus / Spiritueel

Actueel / Religieus

Karaktervorming door vasten

Vrije Universiteit organiseerde gesprek
over inspiratie in Christendom en Islam
De Studentenraad van de faculteit Godgeleerdheid
aan de Vrije Universiteit liet op 12 juni twee
hoogleraren aan het woord over Goddelijke inspiratie
in het Christendom en de Islam.
Mohammed Ajouaou, leider van het Centrum
Islamitische Theologie en
hoogleraar Gijsbert van
den Bink, bijzonder
hoogleraar gereformeerd
protestantisme in Leiden
en actief lid van de
Christen Unie, spraken
over de vraag ‘wat de
inspiratieleer ons tegenwoordig heeft te zeggen’.
Aan de orde kwamen vragen als: wat betekent het als
we teksten Goddelijk geïnspireerd noemen? Kun je dit
nog zeggen binnen de universiteit? Wat voor invloed
heeft dit op het lezen van deze teksten? Doel van de
bijeenkomst: de waarde van theologische tradities
voor de huidige tijd aan het licht brengen.
De theologen stelden deze vraag op basis van hun
eigen theologische traditie en gingen daarna in
gesprek met het publiek.

Religie / Filosofie
Diverse onderwerpen
Over de woorden anisa en koranti
Een koto (jurk) is een traditioneel kledingstuk van de
creolen in Suriname dat bij verschillende
gelegenheden wordt gedragen. Bij een koto hoort een
anisa (hoofddoek). Anisa komt overeen met het
Arabische werkwoord ‘aniesa’, hetgeen betekent
‘gezellig zijn in de omgang’. Van voormeld werkwoord
is afgeleid ‘iens’ dat ‘mens’ betekent.
‘Koran’, het heilige Boek van de moslims, betekent
‘dat wat veel gelezen wordt’.
Het woord in Sranan tongo voor dag- of nieuwsblad is
koranti. En nieuws dat van mond tot mond gaat is
mofo koranti.

Bekendmakingen Ramadan 2013
Surinaamse Islamitische Vereniging
Eerste Tarawih gebed: maandag 8 juli 2013
Eerste vastendag: dinsdag 9 juli 2013
Lailat-ul-Qadr: zaterdag 3 augustus 2013
Ied-ul-Fitr: donderdag 8 augustus 2013
Bron: SIV Facebook pagina
Start Ramadan in Saudi-Arabië: 9 juli
Bron: www.arabnews.com/news/456977
Start Ramadan in de Verenigde Arabische
Emiraten (UAE): 10 juli
Bron: www.gulfnews.com
Start Ramadan in Turkije: 9 juli
Bron: www.aa.com.tr
Start Ramadan in de V.S.: 9 juli
Bron: isna.net/isna-announces-ramadan-dates.html
Van de overige Islamitische organisaties in Suriname
zijn bij ons nog geen Ramadan startdata bekend. Volg
de bekendmakingen via de media of via uw moskee.

Risaalah TV - Ramadan specials
I.v.m. de naderende vastenmaand Ramadan zal
Risaalah TV enkele Ramadan motivatieprogramma’s voor
de jeugd uitzenden. De programmering is als volgt:
7 juli: Zelf evaluatie / Ontwikkel jezelf
14 juli: Mededogen met behoeftigen / Boosheid beheersen
21 juli: Time management / Positief zijn
28 juli: Jezelf innerlijk goed voelen / De beloning
De uitzendingen zullen plaatsvinden op de
zondagochtend om 9:00 uur op RBN TV, kanaal 5.

Een heel bijzondere khutbah
Radjab is de 7de maand van de Moslimkalender
(maand van Allah), Sha’baan is de 8ste (maand van
Mohammed) en Ramadaan de 9de (maand van de
Moslimgemeenschap).
Eens gaf de Profeet Mohammed (vzmh) op de laatste
dag van Sha'baan de volgende preek, waarvan hier
een gedeelte.
“O mensen, een grote en gezegende maand staat op
het punt aan te breken. Een maand waarin een nacht
is (de Lailatoel Qodr) die beter is dan duizend
maanden. Het is een maand waarin Allah (overdag)
het vasten verplicht en ’s nachts de extra (taraawih)
gebeden vrijwillig heeft gesteld. Wie (in de Ramadan)
de nabijheid van Allah zoekt middels een vrijwillige
daad, het is alsof hij een verplichte daad heeft verricht;
en wie een verplichte daad verricht, het is alsof hij
zeventig verplichte daden heeft verricht. Het is een
maand van geduld, waarvan de beloning het Paradijs
is. Het is een maand van (extra) medeleven (met je
medemens). Het is een maand waarin het
levensonderhoud van de gelovige wordt vergroot. Wie
tijdens het ontvasten aan een vastende eten en
drinken geeft (al is het een klein beetje), zijn zonden
zullen worden vergeven en hij zal verlost worden van
het (helle)vuur; en hij zal dezelfde beloning krijgen als
de vastende zonder dat de beloning van de vastende
zal worden verminderd...”
Dus geachte lezers, Ramadaan is een heel bijzondere
maand die wij optimaal moeten benutten, om voorraad
aan geestelijke bagages op te slaan voor gebruik in de
overige elf maanden. Ongelukkig is hij die deze
maand meemaakt, maar geen voordelen eruit weet te
halen.
Ahmad Jhawnie

De Islamitische vastenmaand Ramadan zal op 9 juli
(voor sommigen 10 juli) van start gaan. De vraag
wordt vaak gesteld wat het doel van het vasten is.
Het ware doel van vasten is geen honger en dorst
lijden, maar onszelf als mens proberen te verheffen
naar een hoger geestelijk niveau, om dus betere
mensen te worden.
Een bekend gezegde van de Profeet Mohammed
(vzmh) luidt als volgt:
"Als iemand de valsheid en dergelijke daden niet
achterwege laat, heeft Allah
er geen behoefte aan dat hij
zijn voedsel en drank
achterwege laat.”
Dit gezegde benadrukt het
werkelijke doel van het
vasten, overeenkomstig
Koran 2:183: “Opdat u zich
zult hoeden tegen het
kwaad.”
Wij moeten uitkijken dat ons vasten niet slechts
betekent honger en dorst lijden. Als we wegblijven
van voedsel en drank, maar onze slechte gewoonten
niet opgeven, verdienen we niets, maar dan ook
niets met de fysieke kant van ons vasten!
Enkele Koranverzen die ons kunnen helpen om onze
verkeerde gewoonten af te leren:
"Volg niet de begeerte, opdat deze jou niet zal doen
afdwalen van het pad van Allah." (Koran, 38:26)
“Degenen die de grote zonden en onzedelijkheden
uit de weg gaan en, altijd wanneer zij boos zijn,
vergeven.” (42:40)
"De gelovigen zijn broeders, dus sticht vrede tussen
jullie broeders, en voldoe jullie plicht aan Allah opdat
jullie genade zullen kennen.” (49:10)
"O jullie die geloven, laat mensen geen (andere)
mensen uitlachen, want misschien zijn zij beter dan
hen. ... Vit ook niet op jullie eigen mensen, en noem
elkaar niet bij bijnamen. ... O jullie die geloven,
vermijd de meeste verdenkingen, want in sommige
gevallen is verdenking immers een zonde; en
bespied niet en laat sommigen van jullie geen kwaad
spreken over anderen. Zou één van jullie graag het
vlees eten van zijn dode broeder? Jullie
verafschuwen het!" (Koran, 49:11-12)
"Wie geduld toont en vergeeft, dat is waarlijk een
zaak van grote vastberadenheid.” (Koran, 42:43)
“Neig naar vergiffenis en beveel het goede en keer je
af van de onwetenden.” (Koran, 7:199)

Website

“O gelovigen! Laten jullie rijkdom en jullie kinderen
jullie God niet doen vergeten.” (Koran, 63:9)

Artikel van de week:

“Jullie bezittingen en jullie kinderen zijn slechts een
beproeving, en Allah is het bij Wie er een grote
beloning is.” (Koran, 64:15)

Leringen van de Islam over het vasten
Lees op www.ivisep.org
- Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?
Bekijk op www.ivisep.org
Op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek ‘ivisep’ op Facebook en ‘like’ ons!

“Waarlijk, Allah heeft hem die hoogmoedig,
grootsprakig is niet lief.” (4:36)
"O jullie die geloven, waarom zeggen jullie wat jullie
niet doen? Allah vindt het zeer verfoeilijk dat jullie
zeggen wat jullie niet doen." (Koran, 61:2)
Uw woorden kunnen indruk maken op anderen. Men
zal zeggen: "Hij is een goede spreker. Hij heeft vele
interessante dingen gezegd." Maar als u niet in
praktijk brengt wat u zegt, zullen anderen zich
daardoor niet geïnspireerd voelen. Het zijn uw
daden die hen zullen inspireren en het goede
voorbeeld zullen geven.
Laten wij proberen degenen te zijn "die geloven en
goeddoen, en elkaar aansporen tot de Waarheid, en
elkaar aansporen tot geduld" (Koran, 103:3). Als dat
ons lukt in de Ramadan, hebben we zeker het ware
doel van het vasten bereikt! (Bron: www.ivisep.org)

