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Actueel
Lezing ‘Islam en vrijmetselarij’

Digitale Koran leermethode ontwikkeld
De in Nederland woonachtige Ir. Soedirman Moentari MSc. heeft een digitale Koran
leermethode ontwikkeld. Hiermee wil hij middels gebruikmaking van nieuwe
technologie, zoals Internet en PowerPoint, op een makkelijke wijze de essentie van
het Koranlezen bijbrengen aan Islamstudenten. Het lezen van het Arabisch zal
volgens deze methode 8 lessen van
4 uren elk duren, en het schrijven
van het Arabisch middels de
computer kan lukken in 1 les van 4
uren. Verder bevat de cursus ook
een leermethode voor soerah’s
(hoofdstukken uit de Koran) met
behulp van een CD en een boek,
waarin de transcriptie in Westers
schrift staat. De verzen uit de
Koran staan allemaal apart op deze
CD, zodat de student een bepaalde
regel net zo vaak kan herhalen
totdat hij die uit het hoofd kent.
Foto: Arabisch leren schrijven op de computer
Naar zeggen van de ontwikkelaar
volgens de methode van dhr. Moentari
is deze cursus wereldwijd uniek in
zijn soort. Deze maand zal er
gestart worden met de lesmethode in Rotterdam en Den Haag. De mogelijkheid zal
worden bekeken om deze unieke lesmethode ook naar Suriname te halen. Dhr.
Soedirman is in het dagelijks leven biologieleraar, na het digitaliseren van zijn
lesprogramma biologie werkt hij nu aan het digitaliseren van islamitisch onderwijs.

In het kader van haar 250-jarig jubileum op 17 november 2011,
organiseerde de Orde van Vrijmetselaren in Suriname op 27
augustus jl. een lezing met als titel: “Vrijmetselarij en Islam”. De
spreker was dhr. Nasier Mohamed Eskak MSc. van de World
Islamic Call Society. Eerder werden lezingen gehouden waarbij
andere religieuze groeperingen werden uitgenodigd een inleiding te
verzorgen, zoals “Vrijmetselarij en Christendom” en “Vrijmetselarij en
Jodendom”.
Dhr. Eskak hield een presentatie, getiteld: Islam, geloof en religie. Vanuit deze
presentatie van ongeveer 45 minuten, werd de vragenronde gestart van waaruit
werd getracht overeenkomsten en verschillen tussen de Vrijmetselarij en de
Islam te bespreken. De meeste vragen werden gesteld omtrent de relatie
Almachtige Schepper-universum en de mens. Daarnaast werden er ook vragen
gesteld over positie van de vrouw in de Islam, fundamentalisme in de Islam,
soefisme, stromingen in de Islam, gescheiden zitten van mannen en vrouwen en
vanuit een historisch perspektief wie de eerste moslims waren in Suriname. De
lezing werd gehouden voor een gehoor van ongeveer 60 leden van de
Vrijmetselarij. Het doel van de presentatie was om de Islam en zijn
grondbeginselen aan het gehoor voor te houden om zodoende hoofdzakelijk de
relatie Allah-mens en de leer van de Tawhied (Eenheid van God) in de Islam
duidelijk te maken.
Dhr. Eskak is afgestudeerd aan de 'Faculty of Islamic Call' in Libië (2002) en is
daarnaast ook gepromoveerd van de 'Gadjah Mada University' in Indonesië
waar hij zijn Masters Degree in 'Public Administration' in 2009 behaalde. Hij is
heden als geestelijke verbonden bij de World Islamic Call Society in Suriname.

Citaat

Wetenschap
De ontwikkeling van de zon
Herhaaldelijk wordt in de Heilige Koran gezegd: “Allah heeft
de zon en de maan in dienst gesteld; elk volgt zijn eigen
baan tot een vastgesteld termijn.” (Zie de Sura’s 13:2,
31:29, 35:13, 39:5)
En in Sura 36:38 staat: “En de zon koerst naar een vaste
plaats die hem toebehoort. Dat is het gebod van de
Machtige, de Alwetende.” Deze Sura geeft de
bestemmingsplaats van de zon weer, naast het
vastgestelde termijn waarop de zon zijn baan volgt.
De zon is een ster waarvan we de leeftijd op +/- 4½ miljard
jaar schatten. Zoals voor alle sterren, kan men ook voor de
zon een ontwikkelingsfase vaststellen. De zon verkeert nu
in een vroeg stadium dat gekenmerkt wordt door een
omzetting van waterstofatomen in heliumatomen. Dat
stadium zou nu nog 5,5 miljard jaar moeten duren. Men
heeft bij andere sterren van hetzelfde type waargenomen,
dat een tweede periode op dit stadium volgt, dat
gekenmerkt wordt door de voltooiïng van de omzetting van
waterstof in helium. Dat heeft uitzetting van de buitenste
lagen en afkoeling van de zon tot gevolg. In de laatste
periode is de lichtproductie sterk afgenomen en het
soortelijk gewicht sterk toegenomen; dit wordt
waargenomen bij het sterrentype dat de naam “witte
dwergen” gekregen heeft.
Wat de specifieke eindbestemming betreft: de moderne
sterrenkunde kent die precies en heeft er zelfs een naam
aan gegeven: de Apex Solare. Het zonnestelsel beweegt
zich inderdaad door de ruimte naar een punt in het
sterrenbeeld Hercules, dat in de buurt van de ster Vega ligt,
wier positie goed bekend is. Zou een ongeletterde man
(vzmh) de bovengenoemde Sura’s 14 eeuwen terug
verzonnen kunnen hebben?

Bron: Maurice Bucaille; De Bijbel
de Koran en de wetenschap
Ingezonden door drs Jimmy Kromosoeto

Islamitische literatuur
-

Koran met Nederlandse vertaling & uitleg, met CD
Koran met Nederlandse vertaling en translitteratie
De Religie van de Islam, inclusief CD
Verkondig! Islamitische speeches voor diverse
gelegenheden (Riaz Ahmadali)
- Inleiding in de Islam (Dr. Zahid Aziz)
- Islam, vrede en tolerantie (Dr. Zahid Aziz)
- Moslim gebedsboek (maulana Muhammad Ali)
- Anekdotes uit het leven van de profeet Mohammed
- Mohammed, levende leer van een levende profeet
- De betekenis van Soerah Fatihah (kinderboek)
- Djamiel en Fazilah leren over het vasten (kinderboek)

Verkrijgbaar bij Vaco en Sanoush Books.

Als je iemand een roos geeft, blijft altijd iets van de geur aan je hand.
Als je dus goed doet voor anderen, doe je ook goed voor jezelf!

Islamitische praatgroep op Facebook
Facebook kan, in plaats van alleen maar als tijdverdrijf,
ook op een meer positieve manier gebruikt worden. Op
Ied ul-Fitr dag, vorige week, ging er op dit internationaal
forum een Nederlandstalige Islamitische praatgroep van
start. De groep telt momenteel meer dan honderd leden,
die met elkaar discussiëren over allerhande zaken de
Islam en de maatschappij rakende. Zij die zich willen
aansluiten, kunnen op Facebook zoeken naar “Islam
discussion and helpdesk”.

Website
Artikel van de week:

Is de Profeet Mohammed (vzmh)
fysiek levend in zijn graf?
Lees op www.ivisep.org
- Ar-Risaalah krant gemist?
- Vorige editie van Risaalah TV gemist?
Download op www.ivisep.org
Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek de pagina ‘ivisep’ op Facebook en ‘like’ ons!

Spiritueel
Het vormen van ons karakter
In Sufi termen wordt het in bedwang houden van
het ego 'nafs kushi' genoemd. En hoe polijsten
we het? Soms doen we dat door onszelf een
opdracht te geven. Als het ego zegt "O nee, ik
moet niet op zo'n manier worden behandeld",
zeggen wij: "Wat maakt het uit?" Als het ego zegt
"Hij zou zo moeten hebben gehandeld, of zij zou
dat moeten hebben gezegd", zeggen wij: "Wat
maakt het uit, hetzij op deze of op een andere
manier? Ieder persoon is wat hij is; je kan hem
niet veranderen, maar je kan wel jezelf
veranderen." Dat is het polijsten.
Als een doorn zich vertoont en je polijst het
zodra je het ziet, zal diezelfde doorn in een
roos veranderen. En als iemand zegt "Ik zal
niet die positie innemen, ik haat dit, ik veracht
dit, ik kan dit niet verdragen, ik kan dit niet
aanzien, ik kan dit niet tolereren", zijn dit
allemaal kleine doornen. We hebben het
misschien niet in de gaten, maar dit zijn
doornen en als we ze polijsten, komen de
rozen daaruit voort.
Velen geloven dat ze door alleen maar boeken
te lezen of bepaalde oefeningen te doen
wijsheid kunnen leren. Maar het is het
dagelijks leven dat ons de wijze lessen leert
van de ochtend tot de avond. Iedere dag
krijgen we wel met iets te maken waartegen
ons ego in opstand komt. Als we die
gelegenheid nemen om het ego te polijsten,
om het onder controle te houden, zal binnen
enkele jaren ons karakter veranderen in een
prachtige roos!
Bron: In an Eastern Rose Garden Human Evolution

