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Wetenschap

Actueel
Internationale Dag
van de Alfabetisering
In 1965 werd de datum van 8 september uitgeroepen
tot ‘International Literacy Day’ van de UNESCO. Het
doel is te wijzen op het belang van geletterdheid voor
individuen, gemeenschappen en samenlevingen. Op
deze dag herinnert UNESCO de internationale
gemeenschap elk jaar aan de status van alfabetisering

en volwasseneneducatie wereldwijd. Herdenkingen
vinden plaats over de hele wereld.
De Islam stimuleert het zoeken naar kennis en het
zoveel mogelijk ontwikkelen van zichzelf. Enkele verzen
uit de Koran en gezegden van de Profeet Mohammed
(vzmh) gaan als volgt.
"Zijn degenen die weten en degenen die niet weten
gelijk? Slechts mensen met verstand nemen zich in
acht." (Koran, 39:9)

Religieus

"Hij is het Die het Boek aan jou heeft geopenbaard;
sommige van zijn verzen zijn eenduidig - zij vormen
de basis van het Boek - en andere zijn allegorisch.
En degenen in wier harten verdorvenheid huist
‘Oemmah wasatoh’
volgen het deel dat allegorisch is, en proberen te
Koran 2:143 betitelt de moslimgemeenschap als ‘oemmah
wasatoh’, een gematigde gemeenschap, een gemeenschap die de misleiden, en proberen om er (hun eigen)
Gulden Middenweg volgt en die elke vorm van extremisme
interpretatie aan te geven. En niemand kent er de
vermijdt, de voornaamste oorzaak van de ondergang van veel
interpretatie van behalve Allah, en
volkeren.
degenen met een diepgewortelde
kennis. Zij zeggen: Wij geloven
Koran 2:201 leert om te bidden: “Onze Heer, geef ons in deze
wereld het goede en in het Hiernamaals het goede, en bescherm
erin, het komt allemaal van onze
ons tegen de bestraffing van het (helle)vuur.” Uit dit vers blijkt o.a. Heer. En niemand neemt het in
dat er een balans moet zijn tussen het materiële (wereldlijke) en
acht, behalve mensen met
het immateriële (geestelijke), en dat de wereld niet het einde, het
verstand." (Koran, 3:7)

Capita selecta

doel is, maar een middel.

Secularisatie
Secularisatie wil zeggen Allah weghalen uit alle aspecten van ons
leven: politiek, economie, onderwijs, seksleven, etc. Wat zal het
gevolg hiervan zijn? Koran 59:19 zegt: “En wees niet zoals
degenen die Allah vergaten, waarop Hij hen zichzelf deed
vergeten...” D.w.z. een leegte zal ontstaan met latente anarchie,
diepgaande en grootschalige corruptie, en norm- en moreel verval
op elk niveau.

Enkele gezegden van de Heilige
Profeet Mohammed (vzmh) over kennis:
"Zoek kennis van de wieg tot het graf."
"Met kennis stijgt men op naar de hoogten van
goedheid en een nobele positie, naar die van de
vorsten in deze wereld, en het leidt naar de
perfectie van geluk in de volgende wereld."

De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: “Wie zichzelf kent,
kent zijn Heer.” Koran 59:19 is het omgekeerde: Wie Allah niet
kent, kent zichzelf niet, weet niet wat het doel en zin is van dit
leven.

"Buitensporige kennis is beter dan buitensporig
gebed ... Het is beter om gedurende één uur in de
nacht kennis te onderwijzen, dan om de gehele
nacht te bidden."

Allah toelaten in alle aspecten van ons leven wil niet zeggen dat
wij ons verstand moeten uitschakelen, nee, verre van dat. Wij
moeten opereren binnen het door Hem vastgestelde raamwerk.

"Eén geleerd persoon geeft meer tegenstand aan
de duivel dan duizend onopgeleide vereerders."

Zonsopkomst in het Westen

"Wie zijn de geleerden? Degene die in praktijk
brengen wat ze weten."

Koran 2:258 luidt: “...Abraham zei (tot Nimrod die zich als een god
gedroeg): “Maar waarlijk, het is Allah Die de zon in het het oosten
doet opkomen, doe jij het opkomen in het westen.” Toen zweeg hij
die ongelovig was van verbazing...” Indirekt zegt Allah hier dat Hij
alleen de zon in het westen kan en zal doen opkomen.

"Kennis, waaruit geen voordeel wordt verkregen,
is als een schat waaruit geen liefdadigheid wordt
gegeven op de weg van de Heer."
(ivisep.org)

Noot van de redactie: Zonsopkomst in het Westen heeft ook een
spirituele betekenis, namelijk dat het licht van de Islam ook de
Westerse wereld zal belichten. Onderzoek wijst uit dat inderdaad
de Islam de snelst groeiende religie op de wereld is.
De wetenschap sluit niet uit dat de zon in het westen kan
opkomen. Door een kracht / impuls van buitenaf is dat mogelijk,
waarbij er zoveel energie zal vrijkomen dat al het leven op aarde
direkt zal vergaan.

Uitverkoren volk
Volgens de Bijbel, Deuteronomium 7:6 zijn de Joden Gods
uitverkoren volk. “Want u bent een volk dat aan de Heer, uw
God, is gewijd. U bent door Hem uitgekozen om, anders dan
alle andere volken op aarde, Zijn kostbaar bezit te zijn.”
Sinds de uitstorting van de Heilige Geest, op de eerste
Pinksterdag, is voor sommige Christenen het Joodse volk niet
meer Gods uitverkoren volk. Die bevoorrechte positie zou zijn
overgegaan op de Kerk.
Volgens het Laatste Testament, Koran 3:110 zijn de Moslims
nu Allahs uitverkoren volk. “Jullie zijn de beste gemeenschap
die uit de mensen is voortgebracht, (omdat) jullie oproepen tot
het goede en verbieden het verwerpelijke, en jullie geloven in
Allah...” Zie ook Koran 98:6-7.
Noot van de redactie: Dit vers geeft de moslims echter geen
recht om zich superieur te voelen boven anderen. Het vers
3:110 zegt immers dat slechts diegenen "die oproepen tot het
goede, het verwerpelijke verbieden en in Allah geloven" tot
het beste volk mogen worden gerekend. Het vers zegt
overigens ook dat er onder de Volgelingen van het Boek
gelovigen zijn.
Noot: Een minister van Taiwan heeft – naar voorbeeld van
Japan en Zweden - mannen in zijn land opgeroepen om
voortaan zittend te plassen, omdat het hygiënisch en
mileuvriendelijk is (Times of Suriname 29/8/12). Zie ook ArRisaalah van 23/5/2009, artikel ‘Staand plassen’.

Ahmad Jhawnie

Citaat
Het zit niet in mooie woorden
en ook niet in een fraai gezicht.
Het zit in een mooi innerlijk,
dat heel diep van binnen zit...

Website
Artikel van de week:

Arrogantie, de Islamitische visie
Lees op www.ivisep.org
- Ar-Risaalah krant gemist?
- Vorige editie van Risaalah TV gemist?
Bekijk op www.ivisep.org
Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek naar ‘ivisep’ op Facebook en ‘like’ ons!

Dierengemeenschappen
“Er is geen levend wezen op aarde en geen vogel
die met zijn vleugels vliegt, of zij behoren tot
gemeenschappen zoals die van jullie. En Wij hebben
niets in het Boek veronachtzaamd. Dan zullen zij bij
hun Heer verzameld worden.” (Koran, 6:38).
Dit vers geeft o.a. het bestaan van
dierengemeenschappen aan.
Sheik Boubakeur Hamza spreekt van “de Goddelijke
wijsheid waarmee het instinct alle schepselen dwingt
tot groepsvorming ten behoeve van hun
voortplanting en ook tot organisatie in
gemeenschappen, met als doel dat het werk van elk
lid de hele groep dient, teneinde te kunnen
overleven.”
De noodzaak van gemeenschapsorganisatie hebben
wij mensen reeds eeuwen lang
geaccepteerd aan de hand van
onderzoek naar resultaten van
collectieve arbeid. Maar de
mechanismen tot het vormen van
gemeenschappen binnen het dierenrijk zijn
niet zo lang terug ontdekt. Het meest
bestudeerde en bekendste voorbeeld is
de bij (het diertje dat in de Koran het
langste commentaar krijgt). Wanneer een
honingbij een rijke voedselbron heeft gevonden,
voert ze, teruggekeerd in de korf, daarin op de raat
een dans uit, en deelt op deze wijze de afstand en
eventueel de richting van de voedselbron mee aan
andere bijen die zich in haar buurt bevinden. Al naar
gelang de afstand tot de bron en de aard en grootte
van de bron varieert de dans. (Ontdekt door Karel
von Fisch, Oostenrijkse zoöloog).
Bronnen:
- Maurice Bucaille: De Bijbel, de Koran en de
wetenschap
- Encarta encyclopedie
Drs Jimmy Kromosoeto

Spiritueel
Het proces van
geestelijke zuivering
"En de ziel en haar vervolmaking! Zo openbaart Hij aan
haar, haar weg van kwaad en haar weg van goed.
Degene die het laat groeien, is zeker succesvol, en
degene die het begraaft, faalt zeker." (Koran 91:7-10)
Ons spiritueel leven bestaat uit een constante
inspanning om de oorspronkelijke, latente drang naar
onderwerping van de ziel te zuiveren van
verontreiniging, die ontstaat door de neiging naar het
slechte. Dit is geen weg die met rozen is bezaaid. Zoals
alle echte prestaties is het omringd door moeilijkheden.
Zoals alle echte gemakken moet het worden verdiend
door ongemakken. Al de verschillende aspecten van
het leven moeten worden geharmoniseerd; elk van
onze vermogens dient getraind te worden om deze
harmonisatie te bereiken. Het is "een opwaartse weg",
zoals de Koran zou hebben gesteld, maar het is de
enige weg.
Dit is een moeilijk pad, maar de onuitputtelijke bijstand
van Goddelijke hulpvaardigheid belooft ons niet
alleen, maar verzekert ons van het bereiken van ons
doel. Zijn hulp komt ten eerste in de vorm van
geopenbaarde wetten voor algemene leiding in de
verschillende aspecten van ons individueel en sociaal
leven. Deze openbaringen worden vergezeld van
voorbeelden van degenen, die deze ontvingen, en die
speciaal door God's Heilige Geest zijn gereinigd om
aan dit doel te voldoen. In het Arabisch worden deze
personen 'nabi' genoemd, en ze verschenen in alle
tijdperken en onder alle volkeren. We dienen hen
openhartig respect te tonen, zonder onderscheid
tussen hen te maken, waardoor onze geest zal
worden geopend voor de universaliteit van het
Geestelijk Licht in de grote wereld - een tree naar het
kosmisch bewustzijn.
(Maulana Aftab-ud-Din Ahmad, in een speech tijdens
een Wereldcongres van godsdiensten)

