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Spiritueel

Actueel
IVISEP website volledig vernieuwd

‘Moslimreformer’ Irshad Manji

Omgaan met onze tijd

De website van het Instituut voor Islamitische Studies en publicaties,
www.ivisep.org is per januari 2011 volledig vernieuwd. De lezer kan
er nog steeds terecht voor diverse artikelen, onderzoeksprojecten,
gezondheids- en milieutips, etc.; daarnaast is als extra toegevoegd
het hele archief van Ar-Risaalah krant (alle gepubliceerde
onderwerpen) en het gehele archief van Risaalah TV (overzicht van
alle uitgezonden titels). Ook kan op de site elke week de laatst
uitgezonden editie van Risaalah TV worden gedownload.
Op de site kan de lezer zich ook inschrijven om wekelijks een
Spiritual Note per email te ontvangen; ook kan men zich inschrijven
om ‘Ar-Risaalah’ krant elke twee weken in de mailbox te ontvangen.

De 42-jarige schrijfster Irshad
Manji, van Egyptisch-Indische
afkomst, werd in Oeganda
geboren, groeide op in Canada
en woont nu in New York. Haar
nieuwe boek verschijnt in juni
2011. Het wordt een gids voor
een islamdebat op niveau. Haar
eerste boek, 'The Trouble with
Islam Today', verscheen in 31
talen. De Arabische vertaling is meer dan
twee miljoen maal gedownload van haar
website - het illustreert de honger naar
richting en informatie, inspiratie en hulp.

Een tiende deel van de eerste eeuw uit het derde
millennium is voorbij,
en de wereld draait precies zo door als voorheen.
Nu ligt er een nieuw jaar voor ons
als een onbeschreven blad,
als een nog niet bewandeld pad.
Een zee van tijd wacht ons, om ingevuld te
worden
met kleine, alledaagse daden,
die achteraf wellicht groter zijn
dan we op dat moment vermoeden.

Op de vraag wat ze wil bereiken met haar
nieuw boek, antwoordt Manji, die ook wel
‘Bin Laden’s grootste vijand’ is genoemd:
“Het is een uitnodiging aan Moslims en nietMoslims overal ter wereld, om samen te
werken aan reformatie. Om de lastigste
vragen te kunnen stellen, zonder angst.”

Filosofie
Schepping hemel en aarde
Geachte lezers, we hebben een spannend artikeltje voor u.
Volgens Koran 18:51 waren er geen getuigen bij de schepping van
de hemel en de aarde. Daarom kunnen er drie opties zijn.
1. Eerst heelal geschapen, daarna aarde (gangbare wetenschappelijke theorie).
2. Eerst aarde geschapen, daarna heelal.
3. Heelal en aarde gelijktijdig geschapen.
We gaan aan de hand van de Koran een 'hypothese'
(veronderstelling) presenteren, ervan uitgaande dat het heelal
geschapen is omwille van de aarde, dus aarde als ‘centrum’, dat de
aarde uniek is ondanks dat er planeten zijn die op de aarde lijken
(Koran 65:12).
In 41:9-11 zegt Allah: “(O Mohammed) Zeg (aan de mensen):
Geloven jullie inderdaad niet in Hem Die de aarde in twee dagen
schiep ... Daarna richtte Hij Zich tot de hemel (daarna schiep Hij het
heelal) terwijl deze een nevel (gas en stof) was...” Hetzelfde staat in
2:29: “Hij is het Die voor jullie alles wat op aarde is heeft geschapen.
Daarna richtte Hij Zich tot de hemel…”
Duidelijk, eerst werd de aarde geschapen, daarna het heelal. Toen
het heelal was geëxpandeerd, plaatste Allah de aarde op een
speciale plaats daarin. De Koran geeft het moment van de
‘huwelijksverbintenis’ als volgt weer in 41:11: “…dus zei Hij tot hem
(het heelal) en tot de aarde: Kom beide (tot elkaar), vrijwillig of
onvrijwillig. Beide zeiden ze: Wij komen gewillig.”
Aan het einde van de wereld zal het omgekeerde plaatsvinden (de
‘echtscheiding’). De aarde zal worden weggenomen en het heelal zal
inkrimpen. In 39:67 staat: “…en op de dag van Qiyamah (einde van
de wereld) heeft Hij de hele aarde in Zijn greep en de hemelen
opgerold in Zijn rechterhand…”
Om even het bovenstaande met een voorbeeld te illustreren. Iemand
heeft een bal (aarde) in zijn hand; neemt een tapijt (heelal), rolt het uit
en plaatst de bal daarop. Daarna neemt hij de bal op en rolt het tapijt
op.
Na verloop van tijd zal het proces zich weer herhalen; eerst zal de
aarde worden geschapen, daarna het heelal
(herhaling oerknal). We lezen: “Op de Dag dat de
aarde wordt vervangen door een andere aarde, en
(zo ook) de hemelen...” (Koran 14:48)
Leuk om te weten dat volgens de Griekse
mythologie Gaia (aarde) ontstond uit de chaos, het
ledige niets. Zij baarde vervolgens de hemel
(Oeranos).
Nogmaals, dit is een hypothese. U gaat niet op de
'brandstapel' of in de hel belanden als u niet daarin
gelooft. Maar wij kunnen u ook geen 'medaille' of het
paradijs garanderen als u daarin gelooft.
Ahmad Jhawnie

Idjtihaad
Het werk van Manji leunt op de idjtihaad.
Deze oude traditie van open debat, kritisch
zelfonderzoek en pluralisme kenmerkte ooit
de islam, maar wordt heden nauwelijks meer
toegepast.
Idjtihaad biedt de gelovige vrijheid binnen zijn
geloof. Over zaken waarover de Koran of
overleveringen van de Profeet Mohammed
(vzmh) geen duidelijke uitspraak doen,
kunnen oplossingen worden bedacht
door beredenering, door argumentatie,
door gebruiken van het eigen verstand.
Een cruciaal verschil tussen Manji en
andere Islamcritici als Salman Rushdie en
Ayaan Hirsi Ali is, dat Manji weigert haar
religie, de Islam, de rug toe te keren. Ze
bewandelt een middenweg waarbij ze tracht
trouw te zijn zowel aan de Islam als aan het
Westen; met haar voorbeeld toont ze aan dat
deze twee ‘uitersten’ elkaar niet hoeven uit te
sluiten, maar best samen kunnen gaan.

Website
Een editie van Ar-Risaalah
krant gemist?
Download op
www.ivisep.org/risaalah
--------------------Vorige editie van Risaalah TV
niet gezien?
Download op www.ivisep.org
--------------------Artikel van de week:
Een Gedachte achter het bestaan
(Gaan religie en wetenschap
wel samen?)
Lees op www.ivisep.org

Hoe kijk je tegen de tijd aan, die je gegeven
wordt?
Tijd is immers kostbaar, zeggen we.
Tijd is geld, zegt het spreekwoord.
We beschouwen tijd vaak als een winstobject,
als materiaal, dat zo effectief mogelijk gebruikt
moet worden.
Tijd staat vaak synoniem met zakelijkheid,
eigenbelang.
Wees zuinig met je tijd! Verdoe je tijd niet!
Jachten en jagen is het gevolg.
Je komt tijd te kort.
Geen tijd voor dit of dat,
niet voor de mensen om je heen,
vooral niet voor jezelf.
En mensen lopen vast,
omdat ze nergens tijd voor hebben
behalve voor zaken, voor geld.
Omgaan met de tijd is een kunst,
die velen van ons verleerd
hebben.
Maar wat schijnbaar tijdverlies is,
omdat het niets oplevert,
zou wel eens tijdwinst kunnen zijn.
Tot jezelf komen, op adem komen,
het stil laten worden in en om je heen,
oog voor mensen krijgen:
daarmee win je tijd, omdat je ruimte schept.
Je ziet mensen en dingen,
die tevoren als een schim aan je voorbijgingen,
omdat je zo haastig en gejaagd was.
Wie tijd als een object beschouwt,
dat te gelde gemaakt moet worden,
gaat ook mensen als object beschouwen.
Ze tellen slechts mee, voor zover ze nuttig zijn.
Wie zichzelf de tijd gunt om tot zichzelf te komen,
zal ook gaan inzien dat tijd
aan een ander besteed
nooit verloren tijd is.
Deze tijd levert wel geen geld op,
maar wat veel belangrijker is,
ze schept verbondenheid.
Wij hopen dat u in 2011 veel tijd zult hebben!
Bron: Omgaan met de tijd
Ton Baeten (samengevat)
"In de naam van Allah, de Erbarmer, de
Barmhartige.
Bij de tijd!
Waarlijk, de mens is in verlies.
Behalve degenen die geloven en goeddoen,
en elkaar aansporen tot waarheid en geduld."
(Koran, hoofdstuk 103)

Citaat

Vaak is een aardig woord alleen
al genoeg om iemand die in de
put zit, eruit te helpen.
Laten we dus ons sterkste wapen
- de tong op een positieve wijze
gebruiken!

