As-salaamu ‘alaikum
Vrede zij met u
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Spiritueel

Actueel

Als we echt tevreden willen zijn, moeten we tevredenheid
zoeken in onze huidige situatie, in datgene waarmee we nu
bezig zijn. Als we in deze situatie niet tevreden zijn, zullen
we in geen enkele andere situatie voldoening vinden. We
moeten onze tevredenheid niet afhankelijk maken van
externe factoren of andere mensen. Als iemand verliest
worden we blij, en als iemand meer dan ons krijgt, worden
we verdrietig. Waarom moeten we onze vreugde
afhankelijk stellen van anderen? Gezegend is hij die blij
kan zijn met de vreugde van anderen.
We hebben in feite miljoenen redenen om gelukkig te zijn,
als we ons maar bewust zijn van deze dingen. Hoe vaak
danken we de Almachtige voor de lucht die we inademen,
wat we vaak als vanzelfsprekend ervaren? We moeten zeer
vreugdevol zijn dat we alle noodzakelijke dingen van het
leven hebben gekregen, zoals lucht, water en zonlicht.
Wanneer we steeds dankbaarheid voor deze zaken in
gedachten houden, zullen we altijd in staat van vreugde
verkeren. We denken vaak, dat als we iets zouden hebben
wat we nu niet hebben, we gelukkiger zouden zijn. Maar het
is juist omgekeerd. Als we in een staat ZIJN van vreugde,
vrede, enz., dan zullen we alles ontvangen om in die staat te
blijven. Maar als we in een staat ZIJN van behoefte, zorgen,
haat, enz., dan zullen we ook alles ontvangen om in
diezelfde staat te blijven.
"Zien jullie wat jullie zaaien? Zijn jullie het die het laten
groeien, of zijn Wij de Veroorzaker van groei? Als het Ons
had behaagd, zouden Wij er kaf van maken, dan zouden
jullie klagen. Zien jullie het water dat jullie drinken? Brengen
jullie het naar beneden uit de wolken, of zijn Wij de
Brenger? Als het Ons had behaagd, zouden Wij het zout
kunnen maken; waarom zeggen jullie geen dank?" (Koran,
56:63-70).

Lezing alcohol en drugs
Op donderdag 12 juni organiseerde de
jongerencommissie van de Surinaamse Islamitische
Vereniging (S.I.V.) een lezing met als onderwerp:
"Alcohol en drugs: de Surinaamse situatie en
Islamitische perspectieven". De inleiders
waren Drs. R. Haarloo (psychiater) en Dr.
Robbert Bipat (medicus en bestuurslid van
de S.I.V.).
Drs. Haarloo gaf aan dat er
tegenwoordig
steeds
meer
alcohol en drugs beschikbaar zijn,
dat het steeds goedkoper wordt,
en dat men op steeds jongere leeftijd
begint met het gebruik ervan. Uit een
onderzoek in 2004 onder scholieren in de
leeftijdsgroep 13-17 jaar bleek dat maar liefst
68% incidenteel alcohol gebruikt. 28% gebruikte
tabak, 4,5% marihuana en 0,8% cocaïne.
Ook kwam in deze presentatie aan de orde de
invloed van bedwelmende middelen op de mens en
zijn omgeving. Gevolgen voor mens en omgeving
kunnen zijn: lichamelijke schade, overmatig
ziekteverzuim, psychische gevolgen (25-35% van de
opnames in de psychiatrische inrichting zijn alcoholof
drugsgerelateerd),
sociale
gevolgen,

"Zeker vestigden Wij jullie op de aarde en maakten Wij
daarop middelen voor jullie onderhoud; hoe weinig zeggen
jullie dank!" (Koran, 7:10).
"Toen jullie Heer het bekendmaakte: Als jullie dankbaar zijn,
zal Ik jullie meer geven" (Koran, 14:7-8).

Drs. Haarloo aan het woord.
Zittend aan tafel Dr. Bipat.
(Foto: Dagblad Suriname)

Bron: A Spiritual Note (www.ivisep.org)

Maatschappij
... Verzoekt, gelast opsporing van ...
Geachte lezers,
In het ‘Moslimland’ Suriname worden er naar schatting
tussen de 32.000 tot 83.000 Moslims vermist, ja gewoon
SPOORLOOS, no joke. Tot deze constatering zijn wij
gekomen na een aantal zaken op een rijtje te hebben gezet,
en nodig achten om (loos) alarm te slaan.
Wij
vragen
beleefd
maar
ernstig
aan
alle
moslimsorganisaties om grootscheepse zoekacties op touw
te zetten om te achterhalen waar de vermiste Moslims zich
schuil houden, en vooral WAAROM. Ook willen wij hen
adviseren een centraal alarmnummer in te stellen waar
tipgevers informaties kunnen doorspelen.
Okee, het minimum aantal vermisten van 32.000 en het
maximum aantal van 83.000 is niet uit de lucht gegrepen,
maar als volgt berekend, met als uitgangspunt het
Algemeen Bureau voor de Statistiek.
Volgens het ABS waren er in 2004 66.310 (13,5%) Moslims
op een totale bevolking van 492.829. Volgens een artikel in
maart 2008 van de Madjlies Moesliemien Suriname c.s. is
20% van de bevolking Moslim, oftewel 98.565; een verschil
dus van 32.255.
De website Arab News doet er een schepje bovenop. In een
artikel d.d. 3-6-2008 over de aanvraag van
leningen door Suriname bij de Islamic
Development Bank, wordt gezegd dat van de
500.000 inwoners 30% moslims zijn,
oftewel 150.000; een slordig verschil van
83.690.
Dus volop werk aan de winkel voor
Moslimleiders die de 13,5% aan de kaak
stellen!
Ahmad Jhawnie

maatschappelijke overlast, criminaliteit, prostitutie,
verkeersongevallen en misdrijven. Op lange termijn
kunnen de gevolgen zijn: schade aan hart, lever,
maag, spieren, longen, zenuwen en hersenen,
concentratiestoornissen,
gedragsstoornissen,
schoolverlating, ontslag, relatie- en financiële
problemen.

Wetenschap

Om verslaafden te laten terugkeren naar een
normaal leefpatroon, kan een rehabilitatieproces van
1 tot 2 jaar nodig zijn.
Dr. Bipat behandelde de regelgeving omtrent
alcohol- en drugsgebruik vanuit het Hindoeïsme, het
Jodendom/Christendom en de Islam. Hij gaf aan dat
het Hindoeïsme het gebruik van dergelijke middelen
niet expliciet verbiedt, maar het wel afraadt. Verder
gaf hij aan dat er in de Ayurveda medische
toepassingen van bepaalde middelen te vinden zijn.
Uit de Bijbel leidde Dr. Bipat af dat alcoholgebruik
zeer sterk wordt afgeraden. Hij haalde bijv. Spreuken
20:1 aan: "De wijn is een spotter, de sterke drank is
woelachtig; al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn."
Uit de Koran toonde de spreker aan dat er een
duidelijk verbod geldt voor het gebruik van alcohol
en drugs (khamr). Zo haalde hij o.a. het volgend vers
aan: "O jullie die geloven, bedwelmende middelen
en kansspelen ... zijn slechts een onreinheid, het
werk van de duivel; mijd het daarom, zodat jullie
succesvol kunnen zijn. 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?" (5:9091)
Tot slot vermeldde Dr. Bipat dat het gebruik van
bedwelmende middelen voor het
beleven van plezier zeker moet worden
verboden. Het gebruik als medicament
kan worden toegestaan, aangezien de
Koran o.a. in verzen 5:32 en 6:151
beveelt dat het leven zoveel mogelijk
moet worden beschermd. Hij toonde
ook een lijst van het Ministerie van
Gezondheid van de United Arab
Emirates, waaruit blijkt dat sommige
verdovende middelen (zoals codeïne
en cafeïne) in uitzonderlijke gevallen
gebruikt mogen worden, maar dat over
het algemeen toch een verbod daarop
wordt gehanteerd.
Beide sprekers waren het erover eens dat er meer
aandacht aan dit probleem moet
worden
geschonken
en
dat
dergelijke
lezingen
vaker
georganiseerd moeten worden
door jongerenorganisaties. Een
heel prijzenswaardig initiatief.

water van de Middellandse Zee stabiliseert op deze
diepte (zie figuur hieronder).
Zeeën en rivieren
Hoewel er grote golven, een sterke stromingen en
Moderne wetenschap heeft ontdekt dat op plaatsen getijen in deze zeeën zijn, mengen of overschrijden
waar twee verschillende zeeën samenkomen, er ze deze barrière niet.
een barrière is tussen beide. Deze barrière verdeelt De Koran vermeldt dat er een barrière is tussen
de twee zeeën zo dat elke zee zijn eigen twee zeeën, die samenkomen en dat ze hem niet
temperatuur, zoutgehalte en (stof)dichtheid heeft. overtreden. Allah zegt: "Hij heeft de beide zeeën
Bijvoorbeeld, het water van de Middellandse Zee is losgelaten zodat ze elkaar ontmoeten. Tussen
warm, heeft een hoge zoutgehalte en een lagere beiden is een barrière zodat ze niet overtreden."
(stof)dichtheid dan het water van de Atlantische (55:19-20).
Oceaan. Dus als het water van de Middellandse Zee
de Atlantische Oceaan instroomt over de rotslaag En in 25:53: “Hij is het die de beide zeeën heeft
van Gibraltar, dringt het enkele honderden losgelaten de ene zoet en welsmakend en de
kilometers de Atlantische Oceaan door, op een andere zout en bitter en Hij heeft tussen beiden een
diepte van 1.000 meter met zijn eigen kenmerkende barrière en een afgesperde versperring opgesteld.”
temperatuur, zoutgehalte en lage dichtheid. Het
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