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Actueel

EDITIE 100

Maatschappij / Spiritueel

Osama bin Laden overleden

Arbeid in evenwicht

Volgens een bekendmaking van het Witte Huis is Osama Bin Laden op 2 mei door Amerikaanse commandotroepen
gedood in zijn verblijfplaats in Pakistan. Zijn lichaam werd door de commando’s
meegenomen en later in zee gedumpt, naar verluidt om zo te voorkomen dat zijn graf als
heiligdom zou worden beschouwd. Bij de operatie, waarbij ook een zoon van Bin Laden en
nog anderen zijn gedood, zijn ook DVD’s en harddisks meegenomen, in de hoop dat die
informatie kunnen verschaffen die leidt naar de ‘kroonprins’ van Al-Qaida, Al-Zawahiri. Bin
Laden wordt beschouwd als het brein achter de aanslagen op o.a. de Twin Towers in
september 2001.
Lees ook ons ‘artikel van
de
week’
op
www.ivisep.org:
In
hoeverre is Amerika’s
uitschakeling van Bin
Laden legitiem geweest
volgens
het
internationaal recht?

(i.v.m. Dag van de Arbeid, 1 mei)

_________________________________________________

Honderdste editie Ar-Risaalah
U leest nu de honderdste editie van Ar-Risaalah, sinds
dit blad in juli 2007 van start ging in Dagblad
Suriname, tweemaal per maand. In de afgelopen
honderd edities is getracht de lezer een
verscheidenheid aan informatie te bieden, zoals
Foto: Op zondag 1 mei organiseerde de SIV-afdeling Shane spirituele / religieuze artikelen, actuele informatie,
maatschappelijke en wetenschappelijke issues, etc.
Islam een cookout als fundraising.

De SIV heeft op vrijdag 6 mei wederom een fundraisingsactiviteit, namelijk een Moederdag show met diner en daarna
muziek van Yaadgaar Orchestra. Dit evenement is
toegankelijk voor SIV leden en andere belangstellenden.
Voor informatie en reservering: 8605565 of 8583147.

Religie en Wetenschap
De Koran en waterstof
Wat heeft de Koran te maken met waterstof? Waterstof is een
kleurloos, geurloos, niet-giftig en brandbaar gas en het kleinste
en eenvoudigste der atomen, maar wel de belangrijkste stof in
het heelal.
We citeren uit het krantenartikel getiteld 'Sterrenstelsels
ontstonden eerder dan gedacht' in De Ware Tijd van
13/4/2011: "...In het begin van het heelal, kort na de oerknal,
bestond het universum waarschijnlijk uit een dichte wolk van
onder meer waterstofgas..." Het geciteerde is te vinden in de
Koran 41:9 en 11:7.
In 41:9 staat: “En Hij (Allah) wendde zich tot (schiep) de
hemelen die ‘doegaan’ (nevel; gaswolk; rook) was...”. Dit vers
anders gezegd: Bij de oerknal kwam oergas vrij. Waaruit
bestond het oergas? De wetenschap zegt dat het oergas
bestond uit waterstof (77%); helium en lithium. Koran 11:7
geeft een toelichting op het oergas: “En Hij (Allah) is Degene
Die de hemelen en de aarde heeft geschapen in zes dagen
(perioden) en Zijn Troon was op het water…” Met water wordt
hier bedoeld waterstof. Water (H2O) is waterstof (H2) +
zuurstof (O). Na de oerknal was er geen zuurstof, dit ontstond
pas honderden miljoenen jaren later.
De verzen 41:9 en 11:7 samen anders geformuleerd: Vlak na
de oerknal kwam oergas vrij dat overwegend uit waterstof
bestond. Overwegend uit waterstof? Ja, er staat: ”En Zijn
Troon was op het water…”, d.w.z. op de waterstofwolk;
waterstof spande de kroon, overtrof alle andere gassen.
Resumé: Met de huidige wetenschappelijke kennis is uit de
Koran afgeleid, dat waterstof de eerste stof is die ontstond na
de oerknal. Waterstof is ook het eerste element van het
periodiek systeem en de moeder van alle elementen.
Van waterstof worden er o.a. atoombommen gemaakt, nl.
waterstofbommen (H-bommen) en neutronenbommen.
Auto's die rijden op waterstof zijn al geproduceerd, maar
niet in grote aantallen. Misschien zal waterstof de
brandstof van de toekomst worden.
Noot: Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het risico op
hart- en vaatziekten verkleind kan worden door één dag
te vasten in de week. Ook verkleint het de kans op
diabetes (bron: dieet.blog.nl). Naast het verplichte
vasten heeft de Islam een scala aan vrijwillige vasten.
Bijvoorbeeld, 2 dagen per week vasten, en wel op elke
maandag en donderdag.
Ahmad Jhawnie

_________________________________________________

Duitse bisschop pleit voor
officiële vrije Islamitische feestdag
De evangelisch-lutherse bisschop Michael Bünker
pleit voor een wettelijke vrije islamitische feestdag,
zoals – in katholieke streken gebruikelijk – een vrije
goede vrijdag. De bisschop verwijst naar de
geschiedenis van zijn eigen kerkelijke gezindte die
pas in 1961 dezelfde rechten kreeg als de
katholieke kerk. Bünker vindt het ook
vanzelfsprekend dat er moskeeën met minaretten
gebouwd blijven worden in Oostenrijk. Hij vergelijkt
een eventueel verbod op minaretten met het
torenverbod in de 19e eeuw voor evangelische
kerken. De bouw van minaretten is een uiting van
godsdienstvrijheid, aldus de bisschop.

Moederdag
Moederdag, 8 mei.
Heb respect voor de ouderen en wees
altijd goed voor hen, want zij hebben
ons naar hun beste vermogen en
inzichten gevormd tot wat we nu zijn!

Website
Artikel van de week:

Is Amerika’s uitschakeling van Bin
Laden legitiem geweest volgens het
internationale recht?
Lees op www.ivisep.org
_________________
Ar-Risaalah krant gemist?
Vorige editie van Risaalah TV niet gezien?
Download op www.ivisep.org

De Islam beoogt een maatschappij te creëren,
waarin vrede en voorspoed onder de burgers heerst.
Hierbij hoort ook materiële vooruitgang en hiervoor
heeft God aan de mensheid de hulpbronnen van de
aarde geschonken (Koran 31:20, 2:30).
Ascetisme
Bij een ideale samenleving hoort een bloeiende
economie
en
daarom wordt in
de
Islam
het
verrichten
van
arbeid
sterk
aanbevolen (Koran
78:10-11).
Echter bestaat het
gevaar dat de
mens zodanig opgaat
in het vergaren van rijkdom, dat hij het geestelijk
aspect van het leven uit het oog verliest. Hierdoor zou
hij ertoe kunnen komen onwettige middelen aan te
wenden om zoveel mogelijk geld te verdienen
(corruptie, enz.).
Om deze extremiteiten te vermijden, zijn volgelingen
van verschillende godsdiensten (ook binnen de
Islam!) tot het andere uiterste gegaan en hebben
diverse vormen van ascetisme, zoals het
monnikendom, ingesteld. De gedachte hierachter is,
dat wanneer de mens afgesloten wordt van de
verleidingen van de wereld, hij vanzelf wel tot een
zuiver spiritueel leven zal komen.
Dit is echter niet de lering van de Islam (Koran
57:27). De mens kan zijn kwaliteiten slechts dan
ontwikkelen, wanneer hij blootgesteld wordt aan de
aantrekkelijke dingen van de wereld; door zich in te
spannen om niet overmatig toe te geven aan deze
verleidingen en het rechte pad te kiezen, kan hij
geestelijke vooruitgang boeken.
Uitgeven van rijkdom
Behalve dat arbeid en het vergaren van rijkdom
noodzakelijk zijn voor de vooruitgang van een
samenleving, hebben deze zaken voor de mens als
individu ook een andere belangrijke functie. Bezit
wordt in de Koran “een middel ter ondersteuning”
genoemd (4:5). Deze ondersteuning is niet alleen
voor de mens en zijn gezin bestemd, maar in feite
voor iedere medemens die behoeftig is. Door van zijn
bezit uit te geven verzacht de mens het leed van zijn
medemens, ontwikkelt hij een gevoel van mededogen
voor zijn minder bedeelde broeder en onthecht hij
zich van aardse bezittingen. Dit laatste is zeer
belangrijk, aangezien het verlangen naar steeds meer
rijkdom tot onverantwoord gedrag zou kunnen leiden,
zoals eerder gesteld.
Altijd een plaats voor God
Arbeid en rijkdom zijn slechts een middel om
bepaalde doelen te bereiken en niet het doel van het
leven zelf. De mens mag zoveel geld verdienen als
hij wil; op geld verdienen staat geen beperking,
behalve dat buitensporigheid moet worden vermeden
(5:87-88, 7:31-32). Het Hiernamaals (het hoger /
geestelijk leven) bij God is alleen voor de
plichtsgetrouwe gelovigen, die in de Koran worden
beschreven als “mensen, die zich niet door handel of
door verkoop laten afleiden van de gedachtenis
van God, het onderhouden van het gebed en
het geven van liefdadigheid.” (24:37)
Ook al bent u dus bezig geld te verdienen,
God wenst dat u continu een plaats voor Hem
heeft in uw hart en dat u een deel van uw
verdiende kapitaal als liefdadigheid geeft aan
uw (armere) medemens. Alleen op deze wijze
kan een bloeiende, vredelievende samenleving ontstaan met rechtschapen en vrome
burgers, die op verantwoorde wijze hun geld
verdienen en besteden.
Bron: www.ivisep.org

