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Religie / Filosofie
Capita selecta
Ubuntu in de Islam
"In Zuid-Afrika wordt er een humanistische filosofie
gehanteerd, die er (vrij vertaald) van uitgaat dat geen
enkel stamlid gelukkig kan zijn wanneer de rest van de
stamleden ongelukkig is. Deze filosofie heet Ubuntu: ‘Ik
ben, omdat wij er zijn."
Bron: www.gfcnieuws.com/?p=199654, artikel ‘Ubuntu in
Nieuwjaar’ van dr. Roy Bhikharie.
Over de oemma - wereld moslimgemeenschap - heeft de
Profeet Mohammed (vzmh) gezegd: "De gelovigen zijn
als een (hecht gevoegd) gebouw, de delen ervan
ondersteunen elkaar." Ook heeft hij gezegd: "De
gelovigen zijn als één lichaam. Als zijn oog pijn doet,
voelt zijn hele lichaam het, en als hij hoofdpijn heeft, lijdt
zijn hele lichaam." (Sahih Muslim).Volgens een andere
Overlevering demonstreerde de Profeet zijn woorden
door de vingers van zijn handen tussen elkaar te
plaatsen.
Het tegenovergestelde van Ubuntu is Asabiyya,
partijgeest of hokjesdenken, die helemaal is afgekeurd
door de Profeet Mohammed.
Geen legalisatie marihuana
De president van Paraguay is tegen het legaliseren van
marihuana omdat het een verslavende drug is die levens
vernietigt; mensen ‘lijden en sterven’ aan de effecten
daarvan. Hij noemt de softdrug “de eerste stap naar
andere drugs”. Zie Dagblad Suriname van 4/1/2014, pag.
22.
Een heel wijs besluit van de president. Koran 2:219 laat
doorschemeren dat de korte termijn voordelen van
bedwelmende middelen (alcohol en drugs) en kansspelen
(dobbelen, gokken, etc.) helemaal niet opwegen tegen de
nadelen op lange termijn.
Het is erg jammer dat soms bij moslimfeesten stiekem of
openlijk alcohol wordt geserveerd. Moge Allah ons allen
de hidaya (leiding) schenken.
Enkele parallellen tussen economie en nikaah
(moslimhuwelijk)
- Bij de economie heb je formele en informele economie.
Bij de nikaah formele (geregistreerde) en informele
(ongeregistreerde) nikaah.
- Informele economie heet zwarte, verborgen, onzichtbare
of pseudo-economie. Informele nikaah kan je ook
noemen zwarte, malafide, ondergrondse, verborgen of
pseudo nikaah.
- Bij informele economie is er spake van ondermijning
van wetten en gezag en toepassen van eigen recht.
Hetzelfde geldt ook voor de informele nikaah.
De VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven) gaat in
2014 initiatieven van de overheid die gericht zijn op de
transitie van de informele economie, volledig
ondersteunen. In aansluiting hierop hopen wij dat
moslimorganisaties komen met een plan van aanpak om
informele nikaah’s tegen te gaan.
Zie ook artikel ‘Bijdrage informele sector aan economie
benedenmaats’: www.gfcnieuws.com/?p=199241
De zeven wetten van Noach
De zeven wetten van Noach, of de Noachische Wetten,
zijn morele bevelen die volgens de Talmoed door God
gegeven waren aan de gehele mensheid. De eerste zes
wetten waren gegeven aan Adam, en de zevende kwam
na de Zondvloed.
De zeven wetten zijn:
1. Het verbod op afgoderij (maken en/of aanbidden van
afgodsbeelden)
2. Het verbod op moord
3. Het verbod op diefstal
4. Het verbod op immorele seks (overspel, hoererij,
homoseksualiteit, bestialiteit)
5. Het verbod op Godslastering
6. Het verbod op het eten van vlees afkomstig van een
levend dier (dus zonder dat het geslacht is, bijv. het
afhakken van een poot)
7. Het instellen van (lagere en hogere) gerechtshoven /
rechtbanken voor rechtzoekenden.
Noot: de Talmoed is één van de belangrijkste boeken
binnen het Jodendom.
Ahmad Jhawnie
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Spiritueel

Langste traplift ter wereld in Mekka

Het karakter van de Profeet Mohammed

In Mekka is de langste traplift ter wereld geïnstalleerd
in de Makkah Clock Tower, met 601
meter een van de hoogste
gebouwen ter wereld. De 18 meter
hoge lift bevindt zich in de halve
maan op het gebouw. De maan
weegt 107 ton, heeft een diameter
van 23 meter en is bedekt met
1.050 vierkante meter
goudmozaïek.

In deze periode herdenken vele moslims de geboortedag
van de Profeet Mohammed (vzmh).
Hoewel de Profeet of zijn metgezellen
nooit hun geboortedag hebben herdacht,
geeft deze periode ons de gelegenheid
ons te bezinnen over ons leven en te
trachten het goede voorbeeld dat deze
grote Profeet ons heeft gegeven, in ons
leven toe te passen.

De lift werd geplaatst zodat ook de
top voor mindervaliden bereikbaar
is. De toren heeft een smalle
wenteltrap, dus moest de stoellift
speciaal op maat gemaakt worden.
De rail van de lift loopt zeven keer
rond op weg naar boven en
overbrugt daarmee 91 traptreden.
Het geheel bestaat uit 13 raildelen
met 29 bochten, samen goed voor
25 meter. De gehele installatie
duurde een week. De lift werd door
het Elevator World magazine
verkozen tot het project van 2014.

Grootste moslimgemeenschappen
in Europa
In Frankrijk is 7,5% van de bevolking moslim, in
België en Nederland is dat 6%. In België wonen circa
650.000 moslims en in Nederland 925.000. De
Nederlandse en Belgische moslimgemeenschap
bestaat vooral uit Turken en Marokkanen, naast een
groeiend aantal autochtone bekeerlingen.
Van de Belgische moslims woont ongeveer de helft in
Brussel: 26% van de bevolking. De stad is daarmee
een van de meest islamitische steden in Europa. Uit
een veelheid van onderzoek blijkt dat het percentage
moslims in Rotterdam 25% van de bevolking is, in
Amsterdam 24%, Antwerpen 17%, Den Haag 14% en
Utrecht 13%.
De moslimbevolking van Frankrijk bereikte in 2013
een geschatte omvang van 6,5 miljoen. Deze
schatting zou betekenen dat de islamitische bevolking
van Frankrijk nu ongeveer 10% van de totale
bevolking van ongeveer 66 miljoen van het land
uitmaakt. Frankrijk heeft de grootste islamitische
bevolking in de Europese Unie. De islam en de
kwestie van de islamitische immigratie waren een
altijd aanwezig thema in de Franse media in 2013.
Het debat over de islam in Frankrijk ging hoofdzakelijk
over de Franse identiteit, secularisme en veiligheid
nieuwreligieuspeil.net
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De vorige week hebben we het gehad
over het leven van de Profeet in het
algemeen. In dit artikel zullen we het
hebben over het karakter van de Profeet.
Volgens een gezegde van Hazrat Aisha,
echtgenote van de Profeet, was zijn
karakter de Koran. Hieronder halen wij
enkele Koranverzen aan die ons kunnen
helpen ons karakter te vormen naar het
model van de Profeet.
Blindelings volgen van verlangens
"Volg niet de begeerte, opdat deze jou
niet zal doen afdwalen van het pad van
Allah." (38:26)
Boosheid, geduld en vergeving
“Degenen die de grote zonden en onzedelijkheden uit de
weg gaan en, altijd wanneer zij boos zijn, vergeven ...
Wie geduld toont en vergeeft, dat is waarlijk een zaak
van grote vastberadenheid.” (42:40, 43)
Vrede stichten
"De gelovigen zijn broeders, dus sticht vrede tussen jullie
broeders, en voldoe jullie plicht aan Allah opdat jullie
genade zullen kennen” (49:10).
Roddel en laster
"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!" (49:11-12)
Geen verleiding door rijkdom, macht en kinderen
“Jullie bezittingen en jullie kinderen zijn slechts een
beproeving, en Allah is het bij Wie er een grote beloning
is.” (64:15)
“O gelovigen! Laten jullie rijkdom en jullie kinderen jullie
God niet doen vergeten.” (63:9)
“Laat de macht in het land, (in handen) van degenen die
niet geloven, jou niet misleiden. Een kort genoegen! Dan
wordt hun verblijfplaats de hel. En slecht is de
rustplaats.” (3:196-197)
Arrogantie
“Waarlijk, Allah heeft hem die hoogmoedig, grootsprakig
is niet lief.” (4:36)
“Wandel niet hoogmoedig in het land, want u kunt de
aarde niet doorsnijden, en ook niet de bergen in hoogte
bereiken. Dit alles – het kwaad daarvan – is hatelijk in
de ogen van uw Heer.” (17:37-38)
“Wend uw aangezicht niet met minachting van de
mensen af, en wandel niet hoogmoedig in het land;
waarlijk, Alla-h heeft geen verwaande bluffer lief. En volg
de rechte weg in uw gang en laat uw stem dalen;
waarlijk, de afschuwelijkste der stemmen is het balken
der ezels.” (31:18-19)
Discussieer op beschaafde wijze
“Roep tot de weg van uw Heer op met wijsheid en
uitnemende vermaning en redetwist met hen op de
beste wijze.”
“Derhalve is het aan Allah’s genade toe te schrijven dat
u hen zachtmoedig bejegent, en was u ruw, hardvochtig
geweest, dan zouden zij zich van rondom u verstrooid
hebben ...” (3:158)
Laten deze voorbeelden ons ondersteunen om ons
karakter volgens de Koran te vormen, naar het
voorbeeld van de Profeet Mohammed (vzmh). Amien!

