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Religie & Filosofie

Actueel / Maatschappij

Diverse onderwerpen

S.I.V. 85 jaar, moskee 30 jaar,
Lahore Ahmadiyya Beweging 100 jaar

De onvoorstelbare zegeningen en geneugten
in het Paradijs
Koran 32:17 verklaart: "Dus geen ziel weet welke
verblijding van het oog voor hen verborgen is
(voorbereid is in het Paradijs); een beloning voor wat
zij deden."
De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: "Allah
zegt: Ik heb voor Mijn rechtschapen dienaren
voorbereid (in het Paradijs) wat nog geen oog gezien
heeft, en geen oor gehoord heeft, en wat het hart van
de mens niet kan bevatten."
Nieuwe Testament, 1 Corinthiërs 2:9 zegt: "Maar, gelijk
geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen
oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is
opgekomen, al wat God heeft bereid (voorbereid in het
Paradijs) voor degenen, die Hem liefhebben."
De laatste woorden van Jezus en Mohammed
In het Nieuwe Testament, Lucas 23:46 staat over de
laatste woorden van de Profeet Jezus (vzmh) het
volgende: "En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw
handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had,
blies hij de laatste adem uit."
De laatste woorden van de Profeet Mohammed (vzmh)
op zijn sterfbed waren: "O Allah, (laat mij me voegen)
in het gezelschap van de Allerhoogste."
Een uitspraak van Albert Einstein
“Religie zonder wetenschap maakt blind en
wetenschap zonder religie maakt lam”.
Anders gezegd: religie (zoeken naar waarheid) zonder
wetenschap (opgedane kennis) maakt je blind en
wetenschap (opgedane kennis) zonder religie (zoeken
naar meer waarheden) maakt je lam.
Enkele wonderen in de Koran en het Hindoeïsme een vergelijking
a. In de Koran 26:60-63 staat, dat toen de Profeet
Mozes (vzmh) en zijn volgelingen wegvluchtten uit
Egypte voor de Farao en zijn leger, zij niet verder
konden vanwege de zee. In opdracht van Allah sloeg
Mozes met zijn staf in het water en de zee splitse zich
in tweeën en er ontstond een weg.
Kansa, de wrede halfbroer van Devaki, wilde baby
Krishna doden, maar de vader van Krishna was al
weggevlucht met hem. Ze konden niet verder gaan
vanwege de rivier de Jamna, waarvan het water te
diep en te woelig was. Krishna zag dit en stak één
voetje in het water en ogenblikkelijk week het terug en
stelde het hen in staat veilig aan de overkant te
komen.
b.In de Koran 21:68-69 is te lezen hoe de Profeet
Abraham (vzmh) door zijn tegenstanders in een
vuurstapel werd gegooid, maar Allah redde hem door
het vuur helemaal onschadelijk te maken.
Sita, de echtgenote van Ram, was ontvoerd door de
tegenstanders van haar man, en ze verbleef jaren bij
hen. Later werd ze bevrijd. Om haar kuisheid en trouw
aan Ram te bewijzen, liet zij zich op een brandstapel
zetten, maar Brahma (God) beschermde haar en ze
bleef volkomen ongedeerd.
c. De Koran 6:75 zegt over de Profeet Abraham: "En
zo lieten Wij (Allah) Ibrahim (in een visioen) het
koninkrijk der hemelen en de aarde zien opdat hij tot
de overtuigenden zou behoren."
Over Krishna lezen wij het volgende: "Niet lang na
deze gebeurtenis begon Krishna te kruipen en algauw
kwam hij overal... Op een dag vertelden zijn
speelkameraadjes aan zijn moeder dat hij klei aan het
eten was, wat hij ontkende, waarbij hij zijn mond
opendeed om het te laten zien. Toen zij erin keek, zag
zij het hele uitgestrekte heelal, de ‘drie werelden’..."
Bron: theosofie.net/sunrise/sunrise1993/
juliaug1993/krishna.html
Sulaiman en Franciscus
Volgens de Koran 27:15-28 kon de Profeet Sulaiman /
Salomo (vzmh) met dieren (vogels, mieren) praten,
communiceren.
Van Sint Franciscus (1182-1226) wordt gezegd, dat hij
tegen dieren sprak en contact legde met vogels,
mieren etc. Werelddierendag valt jaarlijks op 4 oktober,
de overlijdensdag van Franciscus.
Ahmad Jhawnie

Vorig weekend herdacht de Surinaamse Islamitische
Vereniging (S.I.V.) het feit dat deze organisatie 85 jaar
terug werd opgericht. Tevens werd herdacht dat de
huidige moskee aan de Keizerstraat 30 jaar terug werd
geopend. Verder werd herdacht dat de internationale
Lahore Ahmadiyya Beweging, waarbij de S.I.V.
aangesloten is, 100 jaar terug werd gesticht door
Maulana Muhammad Ali e.a. Voor deze viering waren
gasten uit diverse landen naar Suriname afgereisd,
waaronder ook Prof. Dr. A.K. Saeed, president van de
internationale Lahore Ahmadiyya Beweging.
Met de komst van de Brits-Indische immigranten in
Suriname in 1873 namen zij ook hun religie, zeden en
gewoonten mee. Van de ongeveer 34.000 als
contractarbeiders aangevoerde Hindostanen was zo'n
17% Moslim.
Na de immigratie bleven de Moslims meer dan vijftig
jaren in ongeorganiseerd verband hun religie belijden.
Er kwam een opleving in de Islam toen er met één van
de schepen uit India ook een hoge Moslim-geestelijke
als contractarbeider naar Suriname kwam, namelijk de
heer Ahmad Khan. Door zijn toedoen werden de
onderlinge kontakten beter en de behoefte om zich te
bundelen werd ook steeds groter. Zo gebeurde het, dat
op 17 november 1929 in theater Thalia ongeveer 600
Moslims bijeen kwamen, alwaar een vereniging werd
opgericht met het doel om in groepsverband hun
gemeenschappelijke belangen te kunnen behartigen. De
naam, welke werd gegeven, was "De Surinaamsche
Islamitische Vereniging".
In 1931 werd het perceel naast de synagoge aan de
Keizerstraat aangekocht om daar een stadsmoskee te
bouwen. Deze (houten) moskee werd geopend in 1932.
Toen de behoefte aan een grotere en meer moderne
moskee ontstond, werd de oude moskee in 1973
gesloopt en werd met de nieuwbouw begonnen. Deze
nieuwbouw was een ontwerp van wijlen Ir. Mohamed
Nazier Ataoellah, daarbij bijgestaan door Ir. George
Soerjoesing (constructie) en Akbaal
Ghafoerkhan (bouwtekeningen).
De nieuwe moskee (foto rechts)
werd geopend op 27 juli 1984.
Bij de viering vorige week
werden aan dhr. Soerjoesing en
aan wijlen dhr. Ataoellah (via zijn
echtgenote) als blijk van
waardering een souvenir
toegekend namens het S.I.V.
hoofdbestuur. Tevens werden
hun namen bijgevoegd op de
naamplaat die 30 jaren terug bij
de opening van de moskee werd
onthuld.
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Spiritueel
Vooroordelen / te snel conclusies trekken
Wij mensen zijn vaak heel snel in het beoordelen /
veroordelen van anderen, als we iets bij hun bemerken
dat ons niet zint. Het verhaal hieronder - geciteerd uit
de Koran - leert ons dat we niet zomaar anderen
mogen veroordelen alvorens de achtergronden van
hun handelen te kennen. Beter nog: veroordeel
niemand, maar laten we liever werken aan de
verbetering en verheffing van onszelf.

Een voorbeeld uit het leven van Mozes
Mozes zei tegen één van God's dienaren aan wie God
kennis van zichzelf had geschonken: "Mag ik jou
volgen, zodat jij mij kunt leren van het goede dat jou is
bijgebracht?"
De dienaar zei: "Jij zal geen geduld met mij hebben.
En hoe kan jij geduld hebben met datgene waar jij
geen brede kennis van hebt?"
Mozes zei: "Wanneer het Allah behaagt, zal jij zien dat
ik geduldig ben, noch zal ik ergens ongehoorzaam in
zijn."
De dienaar van God zei: "Wanneer jij mij wilt volgen,
stel mij dan nergens vragen over totdat ik er zelf met
jou over spreek."
Dus trokken zij verder totdat, toen zij aan boord van
een boot gingen, hij er een gat in maakte. Mozes zei:
"Heb jij er een gat in gemaakt om zo haar inzittenden
te verdrinken? Jij hebt waarlijk een vreselijke daad
begaan."
De dienaar van God zei: "Heb ik niet gezegd dat jij
geen geduld met mij zou hebben?"
Mozes zei: "Beschuldig mij niet om wat ik vergat, en
wees niet te streng voor mij om wat ik deed."
Dus trokken zij verder totdat, toen zij een jongen
tegenkwamen, hij deze doodde. Mozes zei: "Heb jij
een onschuldig persoon gedood, onschuldig aan de
dood van een ander? Jij hebt zeker een gruwelijke
daad begaan."
De dienaar van God zei: "Heb ik jou niet gezegd
dat jij geen geduld met mij zou hebben?"
Mozes zei: "Wanneer ik jou hierna nog
eenmaal ergens naar vraag, blijf dan niet
langer in mijn gezelschap. Jij zal hiervoor dan
inderdaad een excuus hebben."
Dus trokken zij verder totdat, toen zij de
mensen van een stad benaderden, zij deze
mensen om voedsel vroegen, maar zij
weigerden om hen als gasten te ontvangen.
Toen vonden zij er een muur die op het punt
stond om te vallen, dus repareerde hij deze.
Mozes zei: "Als jij het gewild had, had jij je
hiervoor kunnen laten belonen."
De dienaar van God zei: "Dit is het moment
waarop onze wegen scheiden. Nu zal ik jou vertellen
wat het belang is geweest van datgene waar jij geen
geduld voor kon opbrengen.
- Wat betreft de boot, deze behoorde toe aan arme
mensen die werken op de rivier, en het was mijn
bedoeling er schade aan toe te brengen, want achter
hen was een koning die iedere boot met geweld in
beslag nam.
- Wat betreft de jongen, zijn ouders waren gelovigen
en Wij vreesden dat hij hen zou betrekken bij kwade
daden en ongeloof. En het was Onze bedoeling dat
hun Heer aan hen in zijn plaats een betere zou geven,
zuiverder en dichter bij genade.
- En wat betreft de muur, hij behoorde toe aan twee
weesjongens uit de stad, en eronder lag een schat die
hen toebehoorde, en hun vader was een rechtschapen
man geweest. Dus wilde jouw Heer dat zij hun
meerderjarigheid zouden bereiken en hun schat eruit
zouden nemen - een genade van jouw Heer - en ik
deed dit niet uit eigen beweging.
Dit is de betekenis van datgene waar jij geen geduld
voor kon opbrengen."
Koran, 18:66-82

