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Actueel
Wereldreligiedag 2011
Zondag 16 januari jl. is door de Stichting Wereld
Religiedag, deze dag herdacht in de Congreshal. Het
thema was: “Het belang van samenwerking van religies
binnen het globalisatieproces.”
Na het volkslied en een gebed door de Brahma Kumaris
werd deze dag geopend door de minister van
Binnenlandse Zaken, Drs. S. Moestadja. Hij gaf onder
andere aan dat het ministerie van Binnenlandse Zaken
de speciale betekenis van Wereldreligiedag erkent, en
dat religie een essentiële rol speelt in de ontwikkeling
van de mens.
Mw. Heymans-Soeters, voorzitter van de stichting, gaf
daarna een historisch overzicht van de activiteiten en
vooral de pioniers die hun bijdrage hebben geleverd.
Als gastsprekers traden op dhr. Santoe van de Lahore
Ahmadiyya Beweging (woonachtig in Nederland) en dhr.
Habraken van de Bahá’í Gemeenschap Suriname.
Volgens dhr. Santoe heeft de wereldgemeenschap wel
moeite gedaan om globale vrede te brengen, doch
organisaties als de Volkenbond en later de Verenigde
Naties zijn hier niet in geslaagd. Ook de V.S. hebben de
moed opgegeven om in het Joods-Palestijns conflict een
oplossing te brengen. Vervolgens liet dhr. Santoe enkele
citaten uit verschillende godsdiensten de revue
passeren, die aangeven dat vele godsdiensten
gelijkluidende waarden en normen hebben en dat door
het volgen van deze waarden en normen zeker wel
wereldvrede en harmonie tussen godsdiensten en hun
belijders zou kunnen worden bereikt. Suriname is een

goed voorbeeld hiervan.
Dhr. Habraken baseerde zijn voordracht op een citaat
van Baha’Ullah: “De aarde is een dorp, en de mensen
zijn daarvan de bewoners.” Hij gaf aan dat verschillende
groepen mensen God op verschillende manieren
kunnen beleven, en dat al die groepen wel gelijk kunnen
hebben, vanuit hun optiek bekeken. God is voor een
ieder, zoals de inleider heel pakkend verwoordde: “God
heeft Zijn schepping lief, had Zijn schepping lief en zal
Zijn schepping liefhebben. En zo zijn alle Stichters van
de verschillende religies één voor één de spreekbuis
van God.”
In de Congreshal waren er diverse stands ingericht waar
aan de bezoekers informatie werd verstrekt door diverse
religieuze gemeenten in Suriname. Verder was er een
discussie o.l.v. dhr. August Boldewijn.
Bron: Sandesa (21-1-2011) e.a.

Islamcursus Universiteit Leiden

In februari en maart a.s. zal de
Universiteit Leiden een cursus
“Religie van de Islam” organiseren.
Als docent zal optreden Prof. dr.
P.S. van Koningsveld, emeritushoogleraar Islamologie. De cursus
zal worden gebaseerd op het boek
“De Religie van de Islam” van
maulana
Muhammad
Ali,
Professor
Van Koningsveld uitgegeven door de Stichting
Ahmadiyya Isha’at-i-Islam (Lahore)
Filosofie
te Den Haag. De aankondiging van de
cursus op de website van de Universiteit
Bruya doro!
noemt
dit
boek
“de
beste
en
wetenschappelijke
Dit is het slotstuk van ons artikeltje in Ar-Risaalah van 13/1/2011, betrouwbaarste
uiteenzetting over de Islam van de hand
inzake 3 opties bij schepping van hemel en aarde.
- De wetenschap schat de ouderdom van het heelal op ongeveer van een Islamitische auteur die vooralsnog
13,7 miljard jaar en die van de aarde op 4,57 miljard jaar; dus eerst is in de Nederlandse taal beschikbaar is.”
Vermeld kan worden dat het boek “De
het heelal ontstaan, daarna de aarde (optie 1).
- In het artikeltje van 13/1/2011 is aan de hand van de Koran een Religie van de Islam” van maulana
'hypothese' gepresenteerd, dat eerst de aarde werd geschapen en Muhammad Ali door de Grand Imam van
de Al-Azhar Universiteit in Egypte is
daarna het heelal (optie 2).
- Optie 1 en 2 samen kan je noemen ‘kip-ei-situatie’. Is deze situatie beoordeeld; daarbij is vastgesteld “dat het
te doorbreken, dus is het mogelijk dat hemel en aarde gelijktijdig boek waardevolle informatie bevat, en dat
de Moslim lezer zeker voordeel eruit zal
werden geschapen (optie 3)?
1. In Koran 79:27-30 staat: “Zijn jullie (mensen) moeilijker te halen.”
scheppen dan de hemel? Hij maakte hem (het heelal)... En daarna Het boek zal binnenkort in de Surinaamse
spreidde Hij de aarde uit...” Hieruit valt af te leiden dat eerst het boekhandels verkrijgbaar zijn.
heelal werd geschapen en daarna de aarde (these). (Zie 40:57 voor
het antwoord op de vraag in 79:27).
In 41:9-12 (en 2:29) lezen we: “(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) die een nevel was ...” Hieruit blijkt dat eerst de aarde
werd geschapen en daarna het heelal (antithese). Dus een
tegenstrijdigheid (zie ook Koran 4:82). Om die tegenstrijdigheid op te
heffen (synthese), kan worden gesteld dat het heelal en de aarde
gelijktijdig werden geschapen. Het Arabische woord ‘soemma’
(daarna) in de verzen 41:9 en 2:29 dient te worden vertaald met het
woord ‘gelijktijdig’.
2. In Koran 21:30 staat: “Zien de ongelovigen (niet-wetenschappers)
niet dat de hemelen en de aarde waren afgesloten (één oermaterie
waren), toen spleten Wij hen open (middels de oerknal)...” Het
opensplijten van het heelal en de aarde kan je vergelijken met het
splijten van een atoom.
3. Verder staat in 9:36: “Waarlijk, het aantal
maanden bij Allah is twaalf, volgens de beschikking
van Allah op de dag dat Hij de hemelen en de aarde
schiep...” Dit vers kan als volgt in een formule
worden weergegeven: Begin tijd = begin ruimte. Tijd
(12 maanden) begon bij de schepping van heelal én
aarde (ruimte).
Vers 9:36 kan gezien worden als het verlengde van
vers 21:30. Bij het splijten van de oermaterie
ontstond direkt ook ruimte-tijd.
Onze persoonlijke kwalificatie van de 3 opties is als
volgt: optie 1, goed; optie 2, beter en optie 3, best.
‘Bruya Dorus’ Ahmad Jhawnie

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:
Het Paradijs:
exclusief voor één volk?
Lees op www.ivisep.org

Foto: Boekenstand Instituut voor Islamitische
Studies en Publicaties tijdens Wereldreligiedag

Bekendmaking
Uitnodiging lezing
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd om een lezing
bij te wonen die is getiteld:

Islam en Wetenschap
Inleider: dhr. August Santoe, Ambassadeur voor de
Wereldvrede van de Universal Peace Federation
Datum: vrijdag 28 januari 2011
Tijd: inloop vanaf 18.30u, aanvang 19.00u
Plaats: University Guesthouse AdeKUS, Leysweg
Doelgroep: Studenten AdeK e.a. belangstellenden
Contactnummer: 8649040 (Zanjabil Ali)

Spiritueel
Tevredenheid
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).
"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).
Bronnen:
- Be the God you are (Dr. K. Bhujang Shetty)
- De Heilige Koran (vertaling van Maulana
Muhammad Ali)

