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Religie & Filosofie

Actueel

Een Islamitische kijk op zelfmoord
Op zondag 24 mei
organiseerde de
Jongerencommissie van
de Surinaamse
Islamitische Vereniging
(SIV) een presentatie
met als onderwerp: 'Een
Islamitische kijk op
zelfmoord'. Inleider was
Khalid Saboerali, basisarts, tevens lid van de
SIV. De inleider begon zijn voordracht met
de motieven, oorzaken en risicofactoren die
aan zelfmoord ten grondslag kunnen liggen.
Zaken als bijv. depressie, drugsmisbruik en
sociale isolatie en dienen goed in de gaten
te worden gehouden.
Als factoren die een zelfmoordkans kunnen
verkleinen, werden genoemd het hebben
van een positief zelfbeeld,
probleemoplossende vaardigheden,
laagdrempelige gezondheids-zorg, sociale
steun van familie en vrienden, beschikken
over voldoende veerkracht, etc.
De inleider gaf aan dat tot 2008 zelfmoord
een stijgende trend vertoonde en daarna
een dalende trend tot 2011. Het grootste
deel van de gevallen was onder de

Moslims Bihar
doneren aan tempel

hindostaanse bevolkingsgroep.
Voorts toonde de inleider uit diverse
Koranverzen en overleveringen van de
Profeet Mohammed (vzmh) aan dat
zelfmoord een zeer afkeurenswaardige zaak
is. Een van de geciteerde gezegden luidde
als volgt: "Iedereen zal terug worden
opgewekt in de toestand waarin hij zich
bevond op het moment van zijn dood."
Men kan zich voorstellen dat iemand die
zelfmoord pleegt, op het moment van de
daad zich in een zwakke geestelijke
toestand bevindt. Als zo iemand in deze
toestand overlijdt, blijft diezelfde toestand na
de dood voortbestaan. Het is derhalve aan
te bevelen om gedurende het leven te
proberen de problemen die aan zelfmoord
ten grondslag liggen, op te lossen, zodat
men in een (blijvende) positieve
gemoedstoestand komt te verkeren.
Zelfmoord is dus zeer nadelig voor de
verdere groei en ontwikkeling van de ziel.
Beproevingen en moeilijkheden zijn er juist
om de ziel te sterken. Vandaar dat men
zulke zaken in dit leven dient op te lossen.
De presentatie van dhr. Khalid Saboerali kan
worden gedownload op www.ivisep.org

Moslims in Bihar
hebben grond
gedoneerd aan de
Hindoe gemeenschap
aldaar om een tempel
te bouwen. Het moet
de grootste Hindoe
tempel ter wereld
gaan worden, die
plaats zal bieden aan
20.000 personen.

Eerder hebben de
moslims in Bihar ook
land gedoneerd voor
de bouw van twee
andere tempels. Deze
vormen van interreligieuze harmonie
en samenwerking
komen helaas zelden
in het nieuws terecht.

Wetenschap

Islam en wetenschap (4)
Mechanica, klokwerken, water- en windmolens
Omdat moslims 5 keer per dag bidden, is het bijhouden
van tijd erg belangrijk. Al-Jasari (1136-1206), een van de
grootste moslim uitvinders, heeft tientallen uitvindingen
gedaan. De olifant-klok, water- en windmolens zijn
enkele van deze.
Windmolens bestonden al tijdens de tweede Kalief,
Hazrat Umar. Deze waren kleine onproductieve
uitvindingen. De uitvindingen van Al-Jazari waren groter,
complexer en steviger. Ze zorgden dan ook voor een
kleine industriële revolutie. Voorheen was alles op basis
van mankracht en paardenkracht. De water- en
windmolens hielpen met irrigatie en voedselverwerking.
Over een periode van 500 jaar verspreidde zijn
technologie zich via de moslimgemeenschap naar buiten
toe en werd toegepast tot in China en India in het
oosten, en Nederland en Engeland in het westen.
Biologie en evolutie
Moderne biologie gaat er vanuit dat al het leven op
aarde in stappen is ontwikkeld over lange periodes. Dit
wordt de theorie van evolutie genoemd. Een van de
grootste uitvinders, Al-Jahiz (781-868), een natuurliefhebber en bioloog, heeft in detail beschreven dat zijn
observaties aanduiden dat mensen en dieren in
verschillende fases zijn ontwikkeld op basis van
veranderende natuurlijke omstandigheden. Runderen in
het noorden waren dikker en meer behaard, en in het
zuiden magerder en bijna haarloos om te overleven in
de warmte. Ook duidde hij aan dat mensen moeten zijn
ontstaan uit aap-achtigen; een soort waarbij reeds vroeg
menselijke kenmerken konden worden waargenomen.
Vaccinatie
Een methode om mensen en dieren te beschermen
tegen bepaalde ziektes door hen te infecteren met een
zwakkere variant van die ziekte. We krijgen nu allemaal
vaccinaties wanneer we nog baby’s zijn.
Westerse literatuur geeft alle eer
voor vaccinatie aan Edward
Jenner die de uitvinding in 1792
zou hebben gedaan tegen “de
pokken”. In 1724, 68 jaar eerder
dus, werd vaccinatie echter
reeds in o.a. Turkije toegepast.
Zie op de foto een postzegel uit
1967 waarmee Turkije 250 jaar
vaccinatie herdacht.
De tentoonstelling ‘Islam en
wetenschap’ is nog enige tijd te zien bij de SIV
hoofdmoskee aan de Keizerstraat.
Voor meer informatie: Al Khemia, anwar@alibux.com

Islamitische online conferentie:

‘Solace 2015’
Op 29, 30 en 31 mei organiseert de Islamic Online
University haar eerste online conferentie. Deze is getiteld
Solace 2015 en handelt over diverse maatschappelijke
onderwerpen waarmee hedendaagse moslims te maken
krijgen.
De eerste dag, 29 mei, zal gaan over het vergroten van
zelfvertrouwen, het omgaan met anti-moslim
discriminatie, seksueel geweld en dergelijke
onderwerpen.
De tweede dag, 30 mei, zal men het hebben over
diverse soorten relatieproblemen en hoe daarop in te
spelen. Counseling, zwangerschap en depressie,
huiselijk geweld, trauma zijn enkele van de onderwerpen.
De laatse dag, 31 mei, zal handelen over specifieke
onderwerpen aangaande echtgenoten en de jeugd, zoals
omgaan met conflicten in het huwelijk, mannen en
depressie, etc.
De conferentie kan gratis online worden bijgewoond. Zie
islamiconlineuniversity.com/news-detail.php?newsid=217
voor meer informatie.

Website
Artikel van de week:

Islam en wetenschap (deel 4):

Mechanica, sterrenkunde e.a.
Lees op www.ivisep.org
Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?
Bezoek het archief op www.ivisep.org

Sterke stijging gokverslaafden
Het aantal gokverslaafden in België stijgt de laatste tijd
spectaculair, wat de Belgische Kansspelcommissie
zorgen baart. Ruim 280.000 personen krijgen geen
toegang meer tot casino’s. Personen die op de blacklist
staan, worden geweerd uit casino’s en de toegang
ontzegd tot legale online goksites.
Bron: http://nl.vegasmaster.com
De Koran 2:219 zegt: "Zij (de mensen) vragen u (Profeet
Mohammed) omtrent bedwelmende middelen (alcohol,
drugs, etc.) en kansspelen. Zeg hun: "In beide is groot
nadeel en ook enig (kortstondig) voordeel voor de
mensen, maar het nadeel (desastreuze gevolgen op
lange termijn voor mens en maatschappij) is groter dan
het voordeel."
Zegen/zin en onzegen/onzin van sociale media
1 op 7 overweegt scheiding omwille van sociale media.
"Sociale media beginnen stilaan ons leven te beheersen.
[....] En sinds kort spelen sociale media ook nog eens een
doorslaggevende rol bij scheidingen. Uit een recent
onderzoek rond het effect van media op relaties blijkt dat
er een grote stijging was in het aantal scheidingen,
veroorzaakt door posts op Facebook, Skye, Snapchat,
Twitter en WhatsApp." Bron: www.hln.be
Over echtscheiding heeft de Profeet Mohammed (vzmh)
gezegd: “Van de dingen die toegestaan zijn, is
echtscheiding het meest gehate bij Allah.”
Over het belang van het gebed
Tijdens zijn Hemelreis kreeg de Profeet Mohammed het
gebod van Allah dat moslims verplicht zijn 5 keren per
dag te bidden (de solaat). De solaat is het symbool van
verbondenheid met Allah, en ook bedoeld voor de
psychische en fysieke gezondheid van de mens.
Joël De Cuelaer, atheïst en schrijver van het boek 'Gooi
God niet weg. Over geloof, ongeloof en bijgeloof', wijst in
zijn boek andere atheïsten op het belang van het gebed.
“Bidden is gezond. Tenminste, voor de persoon die aan
het bidden is. Bidden verschaft rust, troost. Bidden is de
dagelijkse dosis Prozac van de gelovige. Het is een van
de redenen waarom we God niet zomaar kunnen
weggooien ... omdat ook atheïsten volgens mij hun
voordeel doen met het gebed ... Ik sluit mij daarmee aan
bij een groeiende groep auteurs die vinden dat ook
atheïsten hun voordeel kunnen doen met praktijken en
concepten uit de wereld van de godsdienst.
Bron: www.knack.be
Zwaartekracht en anti-zwaartekracht
De zwaartekracht is een aantrekkende kracht die direkt
na de oerknal ontstond om alle materie en energie, die
zich met een enorme snelheid in de ruimte verspreidden,
in evenwicht te houden, c.q. te ordenen.
In de Koran 22:65; 35:41 en 41:11 worden er melding
gemaakt van de universele zwaartekracht.
De Koran 51:47 gaat over het uitdijende heelal. "En Wij
(Allah) hebben de hemel (het heelal) met een kracht
(knal) gebouwd en Wij doen het uitbreiden (uitdijen).”
Het uitdijen van het heelal heeft te maken met negatieve
zwaartekracht oftewel anti-zwaartekracht, een materiaal
of mechanisme dat de zwaartekracht tegenwerkt.
"Donkere energie is een hypothetische vorm van energie
in het heelal die verantwoordelijk zou zijn voor de
versnelling van de uitdijing van het universum. [....] De
enige manier om dit te verklaren was het introduceren
van een onbekende kracht die zich gedroeg als een
kosmologische constante en werkte als een negatieve
zwaartekracht. [....] Kosmologen hebben voor deze
donkere energie nog geen verklaring."
Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Donkere_energie
'Donkere energie' is afkomstig van Allah. De Koran 24:35
zegt: "Allah is het Licht van (geeft Energie aan) de
hemelen en de aarde..."
Ahmad Jhawnie

Citaat
De wereld om je heen ziet er precies zo uit als jij
gelooft dat het is. Geloof in liefde, vriendschap en de
goedheid van de mensen, en je zal dat om je heen
vinden. Als je in het slechte gelooft, zal dat zich om je
heen manifesteren... We hebben dus de keus hoe we
onze wereld willen ervaren.

