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Actueel

Maatschappij

Alcohol en drugs
"O jullie die geloven, bedwelmende
middelen en kansspelen en (offeren aan)
opgerichte stenen en (het verdelen door
middel van) pijlen zijn slechts een
onreinheid, het werk van de duivel; mijd het
daarom, zodat jullie succesvol kunnen zijn"
(Koran, 5:90).
De Koran leert ons hier dat bedwelmende
middelen vermeden moeten worden. Vele
zaken
als
berovingen,
moorden,
verkrachtingen, verkeersongevallen, enz.
gebeuren vaak onder invloed van alcohol
e.a. bedwelmende middelen en houden
zelfs hele gemeenschappen in hun greep.
Om dit probleem aan te pakken, dienen we
eerst na te gaan wat men zoekt in het
gebruik van drugs. Waar de mens intens
naar verlangt, is gelukzaligheid. Maar het
probleem is dat men dit zoekt in zaken die
buiten hem of haar liggen. Drugs en alcohol
kunnen kortdurend dit effect (een kick)
geven, ze staan ook wel bekend als
'geestverruimende middelen'. Men zoekt
dus een geestverruiming die in het dagelijks
leven ontbreekt.
Door mensen van jongsaf aan te leren
vanuit hun volle potentie te leven, waarmee
wordt bedoeld hun de ruimte en
ondersteuning te geven om hun talenten en
vermogens te ontwikkelen en hiermede bij
te dragen aan de gemeenschap, zal er
geen “leegte” zijn om te vullen. Men zal
reeds gelukkig zijn.
Oprecht gebed, meditatie en dergelijke
zorgen ervoor dat we in contact blijven met
onze Rabb (lees: Degene Die ons koestert

Herziening nationale feestdagen
De kwestie "nationale feestdagen" is al vele de Hindoes. De huidige minister van
jaren in de schijnwerpers. De Moslims Binnenlandse Zaken heeft bij diverse
kregen in 1970 Ied oel Fitr als nationale gelegenheden te kennen gegeven dat hij
feestdag, en de Hindoes hebben Phagwa er serieus werk van maakt om zowel
als zodanig. Als Christelijke feestdagen zijn voor de Moslims als voor de Hindoes
bekend Goede Vrijdag, 1ste en 2de Pasen, een extra nationale feestdag in te
1ste en 2de kerstdag en voor de scholen stellen.
1ste en 2de Pinksteren. Er is dus een
Voor wat betreft een extra nationale
oneerlijke verdeling van de
feestdag voor de
nationale
religieuze
Moslims, zijn als
feestdagen. De vraag
opties naar voren
is waarop er gelet
gekomen Ied oel
moet worden om deze
Adha (Offerfeest) of
feestdagen
te
Milad oen Nabi
bepalen. Als je in
(geboortedag van
Suriname de verdeling
de Profeet). Welke
van
nationale
van
deze
twee
feestdagen bekijkt op
dagen
zou
de
basis van het aantal
voorkeur
moeten
personen dat een
verdienen? Alvorens
Het Offerfeest wordt door alle Moslims
godsdienst
belijdt,
deze
vraag
te
gevierd. Doordat dit geen nationale
blijkt de verdeling
beantwoorden,
feestdag is, moeten de werkende
onrechtvaardig.
Moslims die dag verlof opnemen om de dienen we na te
In
de
afgelopen
gaan wat het doel is
voorgeschreven religieuze plichten te
maanden zijn er via de
kunnen vervullen.
van het instellen
media diverse opties
voor een nationale
naar voren gekomen die een oplossing in feestdag voor een bepaalde godsdienst.
deze kwestie beogen. Een mening die al Het voornaamste doel is om belijders
lang de boventoon voert, is dat de van die religie in de gelegenheid te
Christelijke
groep
twee
nationale stellen hun religieuze plichten vrij en
feestdagen moet inleveren ten gunste van ongestoord te kunnen vervullen. Om
de Moslims en de Hindoes. Een andere bovengenoemde
vraag
te
mening is, naar analogie van het grote beantwoorden, halen we enkele
aantal nationale dagen in andere landen, overwegingen aan:
om niet te komen aan het aantal Christelijke 1. In de tijd van de Profeet Mohammed
feestdagen, maar twee dagen extra in te (vzmh) was er geen sprake van het
lassen; één voor de Moslims en één voor vieren van zijn verjaardag; wel stamt het

Kennismaking met Allah (deel 3)
Kan Allah mens worden?

en leidt tot volmaaktheid). Zo blijft men
zogezegd op het juiste spoor en zullen
deze talenten ten goede aangewend
worden.
Bij een gelukszaligheidsgevoel komen in
het lichaam endorfines vrij, die erg lijken op
de bedwelmende componenten in drugs en
alcohol.
Deze
vormen
van
'geestverruiming', namelijk het gelukkig zijn
van binnenuit vanuit gebed en meditatie,
hebben geen negatieve bijwerkingen, die
drugs wel hebben; integendeel maken deze
vormen de mens rustiger en hebben zij een
positieve uitstraling op hun omgeving, en
het is bovendien duurzaam.
We zien dat er in heel wat landen een
verbod wordt ingesteld op zaken als roken
en schelden in het openbaar, etc. Het is te
adviseren om deze trend door te trekken en
ook zaken als openbare dronkenschap e.d.
strafbaar te stellen. Dat zou ongetwijfeld de
ongelukken en misdaden die door
drugsgebruik
optreden,
kunnen
verminderen. Maar nog beter zou het zijn
om de mensen die vervulling te helpen
bereiken, waardoor ze het niet nodig
vinden om naar drugs en alcohol te grijpen,
hetzij voor de kick of door peer pressure.
“De duivel wenst slechts onderlinge haat
en nijd te scheppen door middel van
bedwelmende middelen en kansspelen, en
(wenst) jullie weg te houden van het
gedenken van Allah en van de gebeden.
Zullen jullie dan wegblijven?” (Koran, 5:91).

Incarnatie (=vleeswording) heet het met
een deftig woord. Het betekent, dat Allah in
menselijke gedaante op aarde komt om
mensen het rechte pad te wijzen.
Het antwoord op de vraag zullen we
wetenschappelijk onderbouwen.
Er zijn twee soorten van krachten die
inwerken op een lichaam, waardoor er
veranderingen plaatsvinden, t.w.:
1) Exogene (uitwendige) krachten, zijn
krachten die van buitenaf inwerken.
2) Endogene (inwendige) krachten, zijn
krachten die van binnenuit werken.
Deze twee krachten zullen we toepassen
op Allah en het resultaat bekijken.
Bij exogene krachten wordt ervan
uitgegaan, dat er van buitenaf krachten
uitgeoefend worden op Allah die maken dat
Hij mens wordt. Dit kan alleen als die
krachten sterker zijn dan Allah, wat
onmogelijk is.

Reactie
In onze vorige editie publiceerden wij in de
rubriek "Moraal en Ethiek" het Koranvers 2:62.
Hierop reageerde een lezer, die ons
meedeelde dat volgens zijn visie dit vers
vervallen is na de openbaring van vers 3:85.
Als reactie kan worden vermeld dat er
verschillende theoriën bestaan over dit
onderwerp. Inderdaad menen velen dat
diverse Koranverzen zijn opgeheven
door andere Koranverzen. Anderen
weer menen dat dit op een
misverstand berust, en dat met

Bij endogene krachten wordt er
verondersteld, dat in het "binnenste" van
Allah krachten werkzaam zijn die Hem tot
verandering dwingen. Als Allah mens
wordt, betekent het dat Hij geen controle of
macht heeft over die interne krachten, wat
ook onmogelijk is.
Uit
bovenstaande
uiteenzetting
concluderen we, dat zowel extern (in het
heelal) als intern (in Allah Zelf) er geen
krachten aanwezig zijn die veranderingen
teweegbrengen in het Wezen van Allah.
En hiermee bewijzen wij de volgende
leerstellingen van de Islam.
- Alleen Allah is onveranderlijk (stabiel).
Zoals Hij in het eeuwige verleden was,
precies zo is Hij heden en zo zal Hij ook in
de eeuwige toekomst blijven.
- Alle (124.000) profeten - vanaf Adam tot
en met Mohammed (vrede zij met hen
allen) - waren mens-profeten en geen
incarnaties van Allah.

Offerfeest reeds uit de tijd van de
Profeet.
2. Milad oen Nabi wordt niet door
alle Moslimgroeperingen gevierd;
het Offerfeest is wel een feest dat
door
de
gehele
Moslimgemeenschap
wordt
herdacht.
3. Er zijn aan het vieren van Milad
oen Nabi geen rituelen verbonden
die stammen uit de tijd van de
Profeet, en nog minder rituelen
waarvoor het noodzakelijk is een
dag vrij te hebben. Bij het Offerfeest
is het bekend dat in de ochtend het
gezamenlijk gebed wordt verricht
naar de traditie van de Profeet
Mohammed en dat daarna het
offeren en distribueren van het vlees
plaatsvindt; dit zijn rituelen die door
de
dag
plaatsvinden
zoals
voorgeschreven door de religie, wat
een vrije dag noodzakelijk maakt.
Het is aan te bevelen dat voor de
Moslims díe religieuze dag als
nationale feestdag wordt gekozen,
waarbij de gehele Moslimbevolking
de gelegenheid krijgt om de door de
Islam voorgeschreven religieuze
plichten te kunnen vervullen. Zij die
Milad oen Nabi willen vieren zijn
uiteraard vrij dat te doen; wij willen
er slechts op wijzen dat er geen
rituelen aan dit feest zijn verbonden
die een vrije dag noodzakelijk
maken, in tegenstelling tot Ied oel
Adha, waar dit wel het geval is.
Bron: Surinaams maandblad Iqro'
United, ed. 40 (samengevat)

Humor
Een man wandelde eens in het
Central Park in New York. Plotseling
zag hij dat een klein meisje werd
aangevallen door een pitbull. Hij
rende er naartoe en slaagde erin de
hond te doden. Een politieagent die
dat zag, kwam naar de man toe en
zei: "U bent een held, morgen zult u
in de krant lezen: 'Dappere New
Yorker redt leven van meisje'." "Maar
ik ben geen New Yorker," zegt de
man. "O," zei de agent, "dan zult u
lezen: 'Dappere Amerikaan redt leven
van meisje'." "Maar ik ben ook geen
Amerikaan," zei de man. "Ik ben
Arabier." De volgende dag stond er
op de voorpagina van The New York
Times: "Islamitische extremist doodt
Amerikaanse hond."

Ahmad Jhawnie
opheffing wordt bedoeld dat de Koran
eerder geopenbaarde heilige boeken
opheft. Weer anderen menen dat met
opheffing wordt bedoeld dat bepaalde
Koranverzen eerder geopenbaarde verzen
verduidelijken, dan wel hun betekenis
verruimen of beperken. Geïnteresseerden
kunnen op de volgende sites verder lezen:
www.submission.org/abrogation.html
www.ivisep.org/art/opheffing.pdf
Wij beschouwen hiermee dit onderwerp als
te zijn afgedaan.

Bekendmakingen
Ramadan aktie: De weg van de Muslim
deel 1, 2 en 3, Abu Bakr Djaber Al
Djezairi voor 70 SRD, tel 8765591,
baytuldawa@hotmail.com.
Reacties, bekendmakingen van
Islamitische organisaties, etc. kunnen
worden ingestuurd per email, post of
fax, uiterlijk een week vóór
verschijning. De eerstvolgende
publicatie is op 8 september.
Vorige edities: www.ivisep.org/risaalah

