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Actueel
Marvel introduceert moslim
superheld
Een grote Amerikaanse tekenfilm company
heeft plannen om hun eerste vrouwelijke
moslimheld te
introduceren. Deze
held zal als doel
hebben te tonen hoe
om te gaan met
familiaire, religieuze
en interculturele
vraagstukken bij het
bestrijden van
criminaliteit. De
nieuwe held heet
Kamala Khan en is een moslim tienermeisje,
woonachtig in Jersey. Een extra uitdaging
voor haar is dat ze een conservatieve broer
heeft en dat haar ouders een standaard
leven voor haar wensen m.b.t. studie, etc.
De makers van de film trachten hiermee de
uitdagingen tentoon te stellen waarmee
opgroeiende Amerikaanse tieners met
diverse achtergronden te maken krijgen.
onislam.net

Maatschappij / Spiritueel

Eerste ondergrondse moskee ter wereld
De eerste ondergrondse moskee ter wereld staat in Istanbul
(Turkije). Dit gebouw heeft de eerste plaats behaald in het
'Wereld Architectuur Festival' in de categorie 'religieuze plaatsen'.
De moskee staat zeven meter onder de grond en kan 650
personen bevatten. De architectuur is een combinatie van
Islamitische en Ottomaanse architectuur, vermengd met moderne
inzichten. Het ondergrondse ontwerp is geïnspireerd door de grot
Hira, alwaar de Profeet Mohammed (vzmh) zijn eerste
openbaring ontving. De constructie ging van start in mei 2011.
De moskee zal binnenkort worden geopend.

Ongeveer 250.000 Dominicaanse onderdanen die
nazaten zijn van Haitiaanse ouders dreigen stateloos
te worden. De minister van Buitenlandse Zaken van
Haïti zoekt hiertegen steun bij CARICOM. Voor meer
informatie zie bijv. deze link:
http://www.gfcnieuws.com/?p=189674.
Staatloos of stateloos is een persoon die door geen
enkele staat, krachtens diens wetgeving, als
onderdaan wordt beschouwd. De gevolgen van
staatloosheid zijn ernstig. Zo een persoon heeft totaal
geen rechten.
Met ‘nikaahloos’ bedoel ik een nikaah (moslimhuwelijk)
dat om duistere redenen niet aangegeven wordt bij de
Burgerlijke Stand. Net als bij staatloosheid zijn ook bij
nikaahloosheid de gevolgen vrij ernstig, namelijk
rechteloosheid (rechtsvacuüm). Personen raken
daarbij tussen wal en schip, zweven tussen hemel en
aarde; noch door de Surinaamse, noch door de Sharia
wetgeving zijn ze gedekt.
Volgens artikel 15 van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens mag aan niemand willekeurig
zijn nationaliteit worden ontnomen. Analoog hieraan
mag een moslimgeestelijke (imam, maulana, sheikh of
guru) niemand eigendunkelijk nikaahloos maken.
Moslimorganisaties keuren nikaahloosheid goed. Dus
bij wie moet steun hiertegen gezocht worden? Zoals er
een internationaal verdrag van 1961 is m.b.t.
beperking van staatloosheid, zo moet er een
internationaal verdrag komen om nikaahloosheid te
voorkomen en te beperken. En zoals een Surinaams
comité tientallen miljarden euro's eist van Nederland
als herstelbetaling of genoegdoening voor de slavernij,
zo moet een comité komen dat herstelbetaling eist
voor slachtoffers van ongeregistreerde nikaah.

Ongehuwde moeders
“Ruim driekwart van de pasgeborenen heeft een
ongehuwde moeder”, berichtte De Ware Tijd van
17/6/2006 in een artikel met als kop 'Zorgwekkend
aantal ongehuwde moeders'.
Zou na zeven jaren, dus anno 2013, het aantal
ongehuwde moeders gedaald zijn? Werk aan de
winkel voor alle religieuze organisaties om het
huwelijk te bevorderen en te versterken. Elk
samenwonen tussen een man en een vrouw moet
gedekt zijn door een huwelijk (Koran 4:1).
Ahmad Jhawnie

Een veel voorkomende mening bij religieuze
groeperingen en sekten is dat ze menen het
alleenrecht te hebben op God's Paradijs. De Koran is
echter een andere mening toegedaan; een ieder die
gelooft en goede werken doet, kan door de
Almachtige beloond worden met het Paradijs. Zoals
we lezen in Koran 2:62: “Waarlijk, degenen die
geloven en degenen die joden zijn, en de christenen
en de sabiërs – al wie in Allah en in de jongste dag
geloven en goed doen, zij zullen hun beloning bij hun
Heer hebben en er is geen vrees voor hen, noch
zullen zij treuren.”
De Koran gaat zelfs verder door ons uit te dagen om
te proberen het tegendeel te bewijzen: “Zeg: Als het
verblijf in het Hiernamaals bij Allah speciaal voor jullie
is en de (andere) mensen uitsluit, smeek dan de dood
af, als jullie de waarheid spreken.” (2:94, zie ook
62:6)
Voorts geeft de Koran volgelingen van eerdere
openbaringen de mogelijkheid om volgens hun eigen
geopenbaarde heilige boeken te handelen: “Laat de
mensen van het Evangelie oordelen aan de hand van
wat Allah hierin heeft geopenbaard.” (5:47)

Religie / Filosofie
Staatloosheid versus
‘nikaahloosheid’

HET PARADIJS
Alleen voor u?

Londense beurs krijgt
Islamitische index
De Britse premier David Cameron wil het mogelijk maken
om zaken te doen volgens islamitische regels. De beurs
van Londen zal een islamitische index gaan bijhouden
en de Britse overheid zal ook een speciaal soort obligatie
uitschrijven voor moslims, de ‘sukuk’. Cameron wil dat
zijn land een van de grootste spelers wordt in de
islamitische geldhandel. Londen zou op termijn net zo
belangrijk moeten worden als Dubai, dat momenteel een
van de grootste handelscentra is. Engeland is volgend
jaar hoogstwaarschijnlijk het eerste niet-moslimland dat
een soort islamitische staatsobligatie uitgeeft. Door het
uitschrijven van dergelijke obligaties hoopt Cameron 200
miljoen pond binnen te halen.
Nieuwreligieuspeil.net

Risaalah TV
Throught the historic lands
of the Quran
Risaalah TV zal in vier delen de documentaire
‘Through the historic lands of the Quran’ uitzenden, en
wel op zondag 3, 10, 17 en 24 november, steeds om
9:00 uur a.m. De film toont vele landen en plaatsen
waar vele Profeten die Allah naar de mensheid heeft
gestuurd, allemaal hebben gewoond en gepredikt.

Website
Artikel van de week:

Een Gedachte achter het bestaan
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Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?
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Tenslotte erkent de Koran in 35:24 dat alle volkeren
Goddelijke openbaringen hebben gehad. Maulana
Muhammad Ali zegt hierover: “Aangezien de Koran
zegt, dat aan alle volkeren van de wereld openbaring
werd geschonken … volgt daaruit duidelijk dat de
christenen, joden, parsi’s, boeddhisten en hindoes
alle tot de categorie 'Volgelingen van het Boek'
kunnen worden gerekend.”
Moge deze bijdrage ons allen stimuleren om in onze
'Surinaamse veelzijdige bloementuin' respect te
hebben – dan wel meer respect op te brengen – voor
alle godsdiensten en culturen. Amien!

Wetenschap
‘Verruiming van de borst’
“En wie wil dat Allah hem leidt, diens borst verruimt
Hij voor de Islam; en wie Hij wenst te doen dwalen,
diens borst maakt Hij nauw en beklemd alsof hij (op
een hoge berg) naar de hemel klimt. Zo legt Allah de
bestraffing op aan degenen
die niet geloven.” (Koran,
6:125)
In dit vers wordt een
alledaagse beschrijving
gegeven over het ongemak
en de benauwdheid op
grote hoogte, dat steeds
sterker wordt naarmate
men verder stijgt.
Op grote hoogte bevat de
lucht minder zuurstof dan op zeeniveau. Bij snel
stijgen ontstaat hierdoor een zuurstoftekort in de
cellen. Het lichaam gaat dan sneller ademhalen om
toch voldoende zuurstof binnen te krijgen. Het gevolg
daarvan is weer dat er te veel kooldioxide wordt
uitgeademd. En dit leidt weer tot langzamer ademen.
Het gevolg is weer zuurstoftekort.
Het ongemak dat daarmee gepaard gaat uit zich in
lichte hoofdpijn, last van duizeligheid en misselijkheid.
Verder ook verminderde eetlust of slapeloosheid. Er
kan ook sprake zijn van zware hoofdpijn en sterke
vermoeidheid (ook in momenten van rust). Vaak zijn
er vochtophopingen bij handen, voeten en rond de
ogen. In het ergste geval is er ademnood, kan het
slachtoffer coördinatiestoornissen krijgen
(dronkemansloop) of al bewusteloos zijn en is het
zeker niet meer in staat zelf af te dalen. Doordat er te
weinig wordt geplast, kan zich vocht ophopen in de
longen (longoedeem) of zelfs in de hersenen
(hersenoedeem).
Drs Jimmy D. Kromosoeto

