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Religie & Filosofie
Koran en wintifilosofie
Tijdens een discussie over fyofyo zei klinisch
psycholoog H. Binderhagel, dat een kind met fyofyo
met medicijnen behandeld kan worden.
Julien Zaalman (voorzitter van de Winti-religieuze
organisatie ‘Tata Kwasi ku Tata Tinsensi’) zei, dat
volgens de wintifilosofie het niet slechts gaat om
natuurlijke processen in het lichaam. Men gaat niet
voorbij aan het geestelijke proces.
De gedachte is dat Anana twee mensen bij elkaar heeft
gebracht, die een kind hebben kunnen maken. Zij
vormen de basis van waaruit het kind tot Anana
gebracht moet worden zodat het leert over de
spiritualiteit en hoe het zijn weg en plaats in de wereld
moet vinden. Zijn de ouders er niet, dan heeft zo'n kind
geen leiding en leeft het in disharmonie. Dit moet
gewoon hersteld worden. Zie De Ware tijd van
31/7/2014, pag. A8.
De 2de alinea ("De gedachte is dat Anana... hersteld
worden.") kan in twee delen gesplitst worden.
Eerste deel: "De gedachte is dat Anana twee mensen
bij elkaar heeft gebracht, die een kind hebben kunnen
maken. Zij vormen de basis van waaruit het kind tot
Anana gebracht moet worden zodat het leert over de
spiritualiteit en hoe het zijn weg en plaats in de wereld
moet vinden."
Koran 4:1 zegt over het eerste deel: "O mensen, vrees
(Allah) jullie Heer Die jullie schiep uit een enkele ziel
(man) en daaruit zijn echtgenote (vrouw) schiep en uit
hen beiden vele mannen en vrouwen deed
voortkomen." (zie ook Koran 49:13)
Het Arabische woord dat met 'vrees' vertaald is, is
taqwa, hetgeen heeft te maken met spiritualiteit, dat de
menselijke ziel zijn oorsprong in Allah / Anana heeft.
Hoe meer taqwa, hoe hoger op de spirituele ladder,
hoe meer aanzien bij Allah (Koran 49:13). Ouders
moeten hun kinderen onderwijzen over Allah, over
spiritualiteit en andere zaken. Neem een voorbeeld aan
Loeqman al-Hakiem (Loeqman de Wijze), zie hiervoor
Koran 31:12-19.
Tweede deel: "Zijn de ouders er niet, dan heeft zo'n
kind geen leiding en leeft het in disharmonie. Dit moet
gewoon hersteld worden."
Hoe moeten lessen over spiritualiteit aan kinderen
worden bijgebracht als de ouders er niet zijn? Koran
4:1 zegt verder: "En vrees Allah in Wiens Naam jullie
elkaar (om hulp) vragen en (vrees het verbreken van)
de familiebanden. Waarlijk, Allah is de Waker over
jullie."
Het woord ‘taqwa’ ofwel 'vrees' komt hier weer voor. De
familieleden moeten de lessen over spiritualiteit kennen
en die verder doorgeven aan de (wees)kinderen.
Daarom is het volgens de Koran (2:27; 13:25; 47:2223) en de Profeet Mohammed (vzmh) verboden om de
banden met familieleden te verbreken. De Profeet heeft
gezegd: "Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, laat
hem de familiebanden blijven onderhouden."
Noot 1: God in de Winti-religie is Eén, nl. Anana
Kedoeaman Kedoeampon (Anana de Schepper van
hemel en aarde).
In de Koran komt keer op keer voor: Allah de Schepper
of Heer van de hemelen en de aarde.
Noot 2: Fyofyo is een gevreesd ziekteverschijnsel in
Suriname. “Fyofyo is volgens Binderhagel een
ziektebeeld dat een voedingsbodem heeft in ruzies,
veelal binnen families en gezinnen, waarbij
verwensingen over en weer worden geuit...” Times of
Suriname van 22/7/2014, pagina 2.
Noot 3: Loeqman al-Hakiem (van Afrika) had o.a. het
volgende onderwezen:
- geloof in Eén Allah (tawhied) zonder enige partners
(shirk);
- goed zijn voor en gehoorzaam zijn aan je ouders;
- 1 x 24 uur Godsbewustzijn hebben;
- het gebed (solaat, namaaz) verrichten;
- tot het goede aansporen en het kwade verbieden;
- geduld en standvastigheid betrachten;
- in al je handelingen de gulden middenweg volgen en
extremisme vermijden;
- vriendelijk zijn tegenover je medemens; geen
egotripper, arrogantie en minachting naar anderen toe.
Ahmad Jhawnie

Actueel / Maatschappij
Imdadia Isha’at Islam
herdenkt 80-ste jaardag

‘Dust bucket challenge’
voor Gaza

Op zaterdag 16 augustus jl. herdacht Imdadia Isha’at
Islam, afdeling van de Surinaamse Islamitische
Vereniging (S.I.V.), haar 80-jarig bestaan. Imdadia is
de eerste afdeling van de S.I.V. De moederorganisatie
werd opgericht in 1929 en deze eerste afdeling vijf
jaar later, in 1934. De oprichter was moulvi Shekh
Ahmadali, een Brits-Indische immigrant die ook aan
de basis heeft gestaan van de oprichting van de S.I.V.

Geïnspireerd door de wereldwijd
verspreide trend van 'ice bucket
challenge' is een journalist, Ayman al
Aloul, op 23 augustus jl. een
soortgelijke campagne gestart. Zijn
'dust bucket challenge' is bestemd om
de aandacht te vestigen op de situatie
in Gaza, waar grote delen van het land
onder stof en puin liggen. Zijn initiatief
is op Facebook te vinden onder
hashtag #dustbucketchallenge.

Een heuglijk feit bij de viering twee weken terug was
dat de bovenverdieping van de nieuw gebouwde hal
in gebruik werd genomen. De benedenverdieping
werd opgeleverd tijdens de Ramadan in 2011 en
diende als vervanging voor de oude hal, die meer dan
70 jaren dienst had gedaan. De bovenverdieping zal
dienen als vergaderzaal, bibliotheek, ICT centrum
voor jongeren, etc.
Bij de viering werd ook een gedenkboek
gepresenteerd aan de aanwezigen. Het boekje
behandelt heel wat zaken die bij het grote publiek niet
bekend zijn. Zo is bijvoorbeeld Imdadia in de eerste
decennia van haar bestaan het onderwijs- en
missiecentrum van de S.I.V. geweest. Heel wat
imaams (voorgangers) en anderen hebben hier hun
opleiding gevolgd. Ook werd er in die periode een
gestencild tijdschrift in de Urdu taal uitgegeven.
Verder werd de uitgave van de eerste Nederlandse
Koranvertaling in Suriname vanuit Imdadia geinitieerd.
Het ging hierbij om de Koranversie van maulana
Muhammad Ali van de Lahore Ahmadiyya Beweging.
Het bestuur van Imdadia hoopt als volgend groot
project de moskee te renoveren en moderniseren
naar hedendaagse maatstaven, waarbij de historische
karakteristieken van het bouwwerk behouden zullen
blijven. Hiertoe is reeds een commissie samengesteld.
Foto: de Imdadia moskee aan de Indira Gandhiweg
met de nieuw gebouwde zaal op de achtergrond
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Zoals bekend vuurt Israël sinds 8 juli jl.
luchtaanvallen uit op Gaza waarbij
meer dan 2000 mensen zijn gedood en
veel meer gewond zijn geraakt.
Volgens OHCA (UN Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs)
zijn vrouwen en kinderen 80% van de
doden.
De initiatiefnemer van de 'dust bucket
challenge' hoopt dat minimaal 5
bekende personen wereldwijd de
'challenge' aan zullen gaan en
zodoende aandacht voor de Gaza
problematiek vragen.

Spiritueel
Gewetensvolle mensen
Gewetensvolle mensen voelen zichzelf alleen prettig in
gezelschap van mensen met eenzelfde houding. Om
vrienden met iemand te zijn, moet men zijn manieren en
karakter kunnen waarderen. Iemand die ernaar streeft
om Allah's nabijheid te bereiken, wil slechts in
gezelschap zijn van degenen met wie Allah tevreden is.
Dit is het bevel van Allah:
"Houd degenen gezelschap die 's ochtends en 's avonds
hun Heer aanroepen op zoek naar Zijn welwillendheid,
en laat jouw ogen niet van hen afdwalen op zoek naar
de schoonheid van dit wereldse leven. En volg niet
degene van wie Wij het hart onachtzaam hebben
gemaakt voor Onze gedenkenis, en hij volgt zijn lage
verlangens en zijn geval overschrijdt de grenzen."
(Koran18:28)
Aangezien een gewetensvol persoon intens verlangt
naar het paradijs, tracht hij eenzelfde gevoelshouding te
creëren als welke hij van het paradijs verwacht. Hij
spreekt tot zijn medemensen op dezelfde wijze als hij in
het paradijs zou doen. En zoals het paradijs perfect is in
reinheid, zo probeert hij ook de hoogst mogelijke staat
van reinheid in deze wereld te handhaven. Hij probeert
alle factoren, die niet bestaan in het paradijs, te
elimineren - factoren die met de hel te maken hebben.
Door zijn geweten te volgen, bereidt men zich voor op
het leven in het paradijs en zorgt hij ervoor dat hij het
waard is om het paradijs te mogen betreden. Allah zegt
dat degenen die goede daden doen hun plaats in het
paradijs voorbereiden:
"Wie niet gelooft zal verantwoordelijk zijn voor zijn
ongeloof; en wie er goeddoen, bereiden (het goede) voor
hun eigen zielen." (Koran 30:44)
De atmosfeer in het paradijs zal bestaan uit de vreugde
en het geluk van degenen die beloond zijn geworden
voor het goede dat ze hebben gedaan, en deze
atmosfeer zal voor altijd blijven bestaan. De schoonheid
van het paradijs wordt in Koran 36:54-58 genoemd:
"Op deze dag wordt geen ziel enig onrecht aangedaan;
en jullie worden nergens voor beloond, behalve voor wat
jullie deden. Waarlijk hebben de bezitters van de Tuin op
die dag een blijde bezigheid. Zij en hun echtgenotes
bevinden zich in schaduwen, rustend op verheven
banken. Daarin hebben zij vruchten, en zij hebben alles
wat zij wensen. Vrede! Een woord van een Barmhartige
Heer."
Bron: Importance of Conscience in the Quran (H. Yahya)

