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Religie & Filosofie
Capita selecta

Actueel / Maatschappij
Himayatul Islam opent nieuwe moskee

Effecten opwarming aarde
"De opwarming van de aarde kan leiden tot een
overvloed aan vrouwelijke zeeschildpadden... maar op
de lange termijn kan de soort in gevaar komen door
een gebrek aan mannetjes." Zie Times of Suriname
van 23/5/2014, pag. 25, artikel 'Overvloed aan
vrouwelijke zeeschildpadden voorspeld'.
De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd dat één
van de tekenen van het einde der wereld is, dat bij de
mensheid de mannenpopulatie zal afnemen en de
vrouwenpopulatie zal toenemen, waarbij 1 man de
zorg zal hebben over 50 vrouwen (hadith Sahih
Bukhari). Zal deze voorspelling misschien ook te
maken hebben met de opwarming van de aarde? Stof
tot nadenken voor wetenschappers. Een andere
vermoedelijke oorzaak van de decimatie van mannen
zou kunnen zijn de vele wijdverspreide oorlogen.
Mohammed, Arjuna en Mozes
Heeft de Profeet Mohammed tijdens de mi'radj
(Hemelreis), Allah met zijn fysieke ogen gezien of
niet? SMA voorzitter Michel Soebhan zegt: "Maar ook
hier kan ik stellen dat de meeste Moslims geloven dat
de profeet, Allah heeft gezien zoals Hij is." Zie De
Ware Tijd van 22/5/2014 pag. A8, artikel 'Meer kennis
over de Profeet en Allah noodzakelijk'.
In de Bhagavad Gita 11:3-4 staat dat Prins Arjuna
brandde van verlangen om God te zien. De verzen 8,
9 en 14 zeggen: "Daar u (Arjuna) Mij echter met
sterfelijke ogen niet kunt aanschouwen, zal Ik u nu het
Goddelijke Gezichtsvermogen geven. Aanschouw nu
de glorie van Mijn Oppermacht. Nadat Hij aldus
gesproken had, O Koning! toonde de Heer Shri
Krishna, de Almachtige Vorst der Wijsheid, aan Arjuna
Zijn allerhoogste en goddelijke Gestalte als de Heer...
Daarop werd Arjuna overstelpt door ontzag, zijn haar
rees hem te berge en met gebogen hoofd en eerbiedig
samengevouwen handen richtte hij als volgt het woord
tot de Heer."

Historisch boekwerk uitgegeven
Op 31 mei 2014 vond de officiële opening plaats van
de nieuwe moskee van de vereniging Himayatul Islam
aan de Welgedacht C-weg, waarvan de bouw werd
aangevangen in december 2011. Voorafgaand aan de
opening werd er een feestweek gehouden met
activiteiten voor kinderen, vrouwen, jongeren e.d.
Vertegenwoordigers van diverse organisaties en van
de overheid feliciteerden bij de opening in hun
toespraken de djamaat met haar mooie moskee, en
spraken de hoop uit dat de moskee een toonbeeld
moge zijn voor verdere geestelijke vooruitgang in
Suriname. De vereniging Himayatul Islam werd
opgericht in 1902.
Ter gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwe
moskee heeft de historicus drs. Maurits Hassankhan
een gedenkboek geschreven, getiteld ‘Himayatul
Islam en haar ontwikkeling, groei temidden van
beroering 1902-2014’. Het bijna 120 pagina’s
tellend boek handelt behalve over de historie
van de djamaat, onder andere ook over de
vestiging van de Islam in Suriname. I.v.m. de
hindostaanse immigratie die in deze periode wordt
herdacht, is het interessant in het boekje te lezen dat
de Islam niet - zoals velen denken - met deze
immigratie naar Suriname is gekomen, maar al in de
slaventijd vanuit Afrika, hetgeen ook blijkt uit sommige
Arabische slavennamen van toen zoals Zamzam (een
Saramaccaner) en Arabi (een Aucaner). Vanwege het
gebrek aan geestelijke vrijheid kon de Islam echter
geen wortel schieten in die periode. Zo zijn er nog veel
meer interessante wetenswaardigheden in het boek te
vinden.

Jezus zei: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op
de aarde..." Nieuwe Testament, Mattheüs 28:18.
Naar aanleiding van het bovenstaande de volgende
speculatieve vraag: Heeft God de aan Jezus gegeven
macht hem ontnomen en die gegeven aan
Mohammed? Of delen Mohammed en Jezus fifty-fifty
in de macht?
Ibrahim (Abraham) en Arjuna
Koran 6:75 luidt: "En zo lieten Wij Ibrahim het
koninkrijk der hemelen en de aarde zien, opdat hij zou
behoren tot degenen die zekerheid hebben."
De Bhagavad Gita zegt in 11:13 over het kosmische
visioen van Arjuna: "In dat visioen zag Arjuna het
universum, met al zijn veelvoudige gedaanten, alle
omsloten in Eén, zijn Opperste Heer."
In een visioen zag de profeet Ibrahim (vzmh) het hele
universum. Dit was zijn mi'radj, hoogste punt in zijn
leven. Wat is het hoogste punt in het dagelijkse leven
van een Moslim? De Profeet Mohammed heeft
gezegd: "De solaat, het gebed is de mi'radj is van de
gelovigen." Tijdens de solaat praten wij met Allah, en
tijdens de recitatie van de Koran praat Allah met ons.
Ahmad Jhawnie

Komende week gaan de wereldkampioenschappen voetbal
van start. Zo’n twee weken daarna begint de
Ramadan, hetgeen betekent dat gedurende
twee weken WK voetbal en Ramadan zullen
samenvallen. Een blik op het voetbalschema
leert ons dat heel wat van de wedstrijden
samenvallen met de tijden van ontvasten en de
tarawih gebeden. Hoe zouden de vastende
voetbalfanaten daarmee moeten omgaan?
Een makkelijk standaardadvies zou natuurlijk zijn om de
WK wedstrijden te laten voor wat ze zijn en ons volledig te
concentreren op vasten en gebed. Als we echter de Islam
in al haar facetten beschouwen, zien we dat deze religie
ons leert in alle aspecten van ons leven en functioneren
een middenweg te vinden. Zie bijv. Koran 2:201, waarin
staat: “Onze Heer, schenk ons het goede in deze wereld en
het goede in het Hiernamaals.” Ons functioneren moet dus
erop gericht zijn dat we zowel hier op aarde als in het
Hiernamaals het goed zullen hebben.
Hoe zouden we dan kunnen omgaan met het
samenvallen van de tijden van ontvasten, de gebeden
en de voetbalwedstrijden? We kunnen bijv. bepaalde
wedstrijden in de herhaling bekijken. Verder kunnen we ook
tussen de wedstrijden door even een kwartiertje vrij maken
voor het ontvasten en het verrichten van onze gebeden.
Dus door creatief te zijn, kunnen we zeker wel manieren
vinden om zowel van de WK te genieten, alsook de
ontelbare zegeningen van de Ramadan te oogsten.
Verder kunnen we van de gelegenheid gebruik maken ons
gedrag tijdens de WK te leren beheersen. Velen zijn
gewend - als een wedstrijd niet naar hun zin verloopt - boos
te worden, te schelden, etc. of bij winst zich over te geven
aan overmatige uitbundigheid. Laten we proberen dat soort
gedragingen achterwege te laten. Laat de WK zodoende
voor de vastende voetbalfans een training zijn om ook bij
verlies geduldig en verdraagzaam te zijn.
Laat deze Ramadan dus voor ons een leerschool zijn om
een goede middenweg te vinden, om voldoende tijd te
besteden aan alles om ons heen; de leuke
voetbalwedstrijden, de geestelijk verheffende Ramadan,
ons vreugdevol gezinsleven, de verantwoordelijkheid van
onze dagelijkse werkzaamheden, enz.

Ook de profeet Moesa / Mozes (vzmh) verlangde er
vurig naar om Allah te zien, van Wie hij slechts een
glimpje opving. Koran 7:143 zegt: "En toen Mozes
kwam op de door Ons toegekende tijd en zijn Heer tot
hem sprak, zei hij: ‘Mijn Heer, vertoon (Uzelf) aan mij
zodat ik U mag aanschouwen.’ Hij zei: ‘Jij kunt Mij niet
zien; maar kijk naar de berg; als deze vast op zijn
plaats blijft staan, dan zul je Mij aanschouwen.’ En
toen zijn Heer Zijn glorie openbaarde aan de berg
deed Hij deze ineenstorten, en Mozes viel in onmacht
neer. Daarna, toen hij bijkwam, zei hij: ‘Glorie aan U!
Ik wend mij tot U, en ik ben de eerste der gelovigen.’"
Mohammed en Jezus
"Hij werd meegenomen naar de hemelen en overzag
ook de hele aarde. De profeet heeft alle macht
daarover gekregen van Allah." Zie voornoemd artikel
'Meer kennis over de Profeet en Allah noodzakelijk'.

WK voetbal en Ramadan...
Hoe combineer ik dat in hemelsnaam?

Wereld Milieudag

Foto: omslag gedenkboek, links de oude en rechts de
nieuwe moskee. Met dank aan de auteur voor het
beschikbaar stellen van een recensie-exemplaar.

Wereld milieudag wordt wereldwijd jaarlijks op 5 juni
herdacht. Dit jaar werd er ter gelegenheid hiervan een lied
gepubliceerd, genaamd ‘Nature’s Dream’, een compositie
van Sharda Ahmadali-Doekhie en gezongen door Ilhaam
Ahmadali, met muzikale omlijsting van Riaz Ahmadali. Het
lied werd opgenomen in 2010 ter gelegenheid van
Wereldreligiedag en kan vanaf deze week worden
bekeken op www.youtube.com/elegancesur
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Artikel van de week:

Hindustaanse immigratie:
Eenheid in verscheidenheid
Lees op www.ivisep.org
Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?
Bezoek het archief op www.ivisep.org
Op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek ‘ivisep’ op Facebook en ‘like’ ons!

Moon facts Ramadan
27 juni, 5:09 am: geboorte van de maan
27 juni, 6:58 pm: zonsondergang
27 juni, 7:18 pm: maansondergang
Begin Ramadan, berekend volgens 2 criteria:
1. Criterium van berekende zichtbaarheid van de maan:
start Ramadan 29 juni.
De maan is op 27 juni rond zonsondergang minder dan 14
uur oud, dus meest waarschijnlijk niet zichtbaar. Vandaar
dat o.b.v. de (berekende) zichtbaarheid de Ramadan op 29
juni zal starten.
Het criterium ‘berekende zichtbaarheid’ wordt door een
steeds groter wordend deel van de internationale
moslimgemeenschap gehanteerd.
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 28
juni. Dit criterium wordt ook gehanteerd door de Islamic
Society of North-America (ISNA).
Aanbevolen literatuur: ‘Astronomical Calculations and
Ramadan’ van Zulfiqar Ali Shah, zie www.ivisep.org.
Bron tijdsberekeningen: www.timeanddate.com

