As-salaamu ‘alaikum
Vrede zij met u
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Actueel
de mensen God's vertegenwoordigers
Verkiezingen bij S.M.A.
op aarde moeten zijn, en dus de
De Surinaamse Moeslim Associatie hield
Schepper moeten vertegenwoordigen in
op zondag 17 januari j.l. bestuurshet onderhouden van het universum,”
verkiezingen.
Er
waren
twee
zegt hij aan islamonline.net.
kandidadenlijsten, aangevoerd door
resp. hadji M.I. Soebhan (zittende
voorzitter) en hadji M.R. Fatehmahomed.
Het zittend bestuur won de verkiezingen
met een verschil van 106 stemmen. De
oppositie kreeg naar eigen zeggen 47,5
% van de uitgebrachte stemmen.
Hadji Soebhan leidt de S.M.A. vanaf
1991.

Lendo startte in 1988 de eerste
Islamitische school, die mede als
doel had om de mensen te
onderwijzen in milieukwesties. Hij
paste een nieuwe methode toe,

Negatieve kijk op Islam in V.S.

Een Britse tentoonstelling toont van 21
januari tot 25 april de dankbaarheid die
Europese geleerden zouden moeten
koesteren jegens hun Islamitische
counterparts variërende van waterpompen en bloedcirculatie tot bouwkunst
en het maken van landkaarten.

Spiritueel

De “Islamic Science Rediscovered”
tentoonstelling toont negen vakgebieden
waarin Moslimgeleerden in de periode
700 – 1700 n.C. een grote bijdrage
hebben geleverd, namelijk astronomie,
bouwkunst, onderzoek, vliegkunst,
gezondheidszorg, oogcorrectie (ver- of
bijziendheid), water management, wiskunde en architectuur. Als voorbeeld
wordt o.a. getoond een 13de-eeuwse
observatiepost in Maragha, Iran, waar
astrologen nieuwe technieken hebben
ontwikkeld in het onderzoeken van het
universum; deze technieken hebben de
weg gebaand voor de ideeën van
Copernicus dat de zon het centrum
vormt van ons zonnestelsel.

Wat gij zaait, zult gij oogsten
"En dat de mens niets anders kan hebben
dan hetgeen waarnaar hij streeft; en dat
zijn streven spoedig gezien zal worden.
Dan zal hij ervoor worden beloond met de
volledige beloning" (Koran, 53:39-41).
We kennen allemaal het gezegde "wat men
zaait, zal men oogsten". Hoe waar is dit!
Als iemand u pijn doet, zal uw meest
logische reactie wellicht zijn die persoon
ook pijn te doen. Als iemand u beschuldigt,
doet u wellicht hetzelfde met hem. Als
iemand van u houdt, zult u zich wellicht ook
tot die persoon aangetrokken voelen. Het is
moeilijk iemand te haten, wie dat ook moge
zijn, als die persoon van u houdt.

‘Groene’ Islamscholen
in Indonesië
Een Koranvers inspireerde Lendo Novo
om Islamitische “groene scholen” op te
zetten in Indonesië. “De Koran zegt dat

Over religieuze vervolging
De stichting Open Door heeft een lijst gepubliceerd van landen inzake de
vervolging van Christenen wereldwijd. 8 van de 10 landen uit de top tien en 35
van de 50 landen op de lijst zijn Moslimlanden, oftewel 35 zijn landen die
behoren tot de OIC, waarvan Suriname ook lid is. De OIC dient serieuze
aandacht hieraan te schenken. Maar van waar die agressiviteit en intolerantie
onder de Moslims die met de dag schijnen toe te nemen? Wat staat de
Europeanen te wachten als Turkije toetreedt tot de EU? Welke acties denkt de
EU te ondernemen? Komt de VN ook met een rapport over deze zaak? Zullen
de MMS en de IRIS in deze hun stem laten horen? Enfin, laten we even
terugblikken.
Toen de Moslims in Mekka werden vervolgd, stuurde de profeet Mohammed
(vrede zij met hem) ongeveer 103 van hen naar Abessinië (Ethiopië) omdat daar
een rechtvaardige Christelijke koning regeerde. Ze werden daar hartelijk
ontvangen. De vervolgers stuurden een delegatie
naar de koning om uitlevering te vragen, maar hij
honoreerde hun verzoek niet. Later toen de koning
overleed, hield de profeet een speciale
gebedsdienst voor hem. Toen de tweede kalief
Oemar op zijn sterfbed lag, dicteerde hij enkele
richtlijnen voor zijn opvolger, onder andere goede
behandeling en respect voor de rechten van nietMoslim minderheden.
Kortom, “Er is geen dwang in godsdienst….”
(Koran 2:256). Zoals Moslims in niet-Moslimlanden
vrij hun geloof willen belijden en prediken, precies
zo moeten niet-Moslims in Moslimlanden vrij hun
geloof kunnen belijden en prediken.
Ahmad Jhawnie

Indonesië telt inmiddels meer dan 1000
“groene” Islamscholen.

Amerikanen hebben nog steeds grotendeels een negatief beeld over Moslims en
de Islam, ondanks een groei in positieve
Islamitisch-Amerikaanse
politieke
en
sociale en interreligieuze activiteiten in het
afgelopen decennium. Aldus een rapport
van het Gallup centrum voor Islamstudies.
Volgens het onderzoek heeft meer dan de
helft van de Amerikanen een negatief beeld
over de Islam, terwijl 29 % daarvan
vermeldt dat ze een sterk vooroordeel
hebben tegenover de Moslims. Een groot
deel daarvan wordt veroorzaakt door de
negatieve belichting van de Islam in de
media.

Londen toont Islamitische
bijdrage aan wetenschap

Religieus

namelijk het onderwijs in de natuur zelf te
doen plaatsvinden, in plaats van binnen
klaslokalen theorie te onderwijzen.
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Citaat

Spreek mensen aan
op een manier die ze
begrijpen. Gewichtig
taalgebruik om indruk te
maken heeft vaak genoeg
een tegengesteld effect.

Het belangrijkste, en hetgeen waaraan
helaas de minste aandacht wordt besteed,
zijn onze gedachten. Zoals we denken, ons
voelen en geloven, zo is de situatie van
onze geest, lichaam en omstandigheden.
Het krachtige onderbewustzijn in ons wordt
beïnvloed door onze gedachten en hetgeen
we geloven. Wat we in ons onderbewustzijn
zaaien, zullen we oogsten in ons lichaam
en in onze omgeving. Als we gedachten
van vrede, geluk en hartelijkheid zaaien, en
dit volledig accepteren in ons bewustzijn,
zullen we een glorierijke oogst hebben!
Ons
onderbewustzijn
kan
worden
vergeleken met de aarde waarin we allerlei
soorten zaden zaaien, goede en slechte.
Elke gedachte is een oorzaak en elke
omstandigheid is een resultaat daarvan.
Daarom is het zeer belangrijk om onze
gedachten goed onder controle te houden
om zodoende alleen wenselijke omstandigheden voort te brengen.
"Iedere ziel zal beloond worden voor wat zij
heeft verdiend, en hen zal geen onrecht
worden aangedaan" (Koran, 45:22).
"Allah verandert de omstandigheden van
een volk zeker niet, totdat zij hun eigen
omstandigheden veranderen" (Koran,
13:11).
"Welk ongeluk jullie ook overkomt, het is
vanwege wat jullie handen hebben
gewrocht en Hij vergeeft veel" (Koran,
42:30).
"O jullie die geloven, voldoe jullie plicht aan
Allah, en laat iedere ziel overdenken wat zij
vooruit stuurt voor de volgende dag"
(Koran, 59:18).
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