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Actueel / Wetenschap

Islamic
Awareness Week

Wetenschappelijk bewijs voor ‘leven na de dood’
Wetenschappers hebben ontdekt dat het
bewustzijn kan blijven voortbestaan als het
brein volledig is uitgeschakeld. Een
onderzoeksteam van de Universiteit van
Southampton heeft tijdens de grootste
medische studie naar bijna-doodervaringen
vier jaar lang verspreid over 15
ziekenhuizen in
Groot-Brittannië, de
Verenigde Staten en
Oostenrijk 2000
mensen bestudeerd
die een hartstilstand
kregen. Ze
ontdekten dat 40
procent van de
mensen die de
hartstilstand hadden
overleefd kon
waarnemen in de
periode dat ze klinisch
dood waren.

Van de 2060 patiënten wisten 330 de
hartstilstand te doorstaan en zeiden 140
dat ze konden waarnemen terwijl ze
werden gereanimeerd. Eén op de vijf
voelde zich ‘ongewoon vredig’ en bijna
een derde zei dat de tijd sneller of
langzamer ging. Sommigen zagen een fel
licht, een gouden
flits of zonlicht.
Anderen voelden
zich angstig of
werden door diep
water gesleurd.
Dertien procent
voelde zich
afgescheiden
van hun lichaam
en hetzelfde
percentage zei
scherper te
kunnen waarnemen.
Dr. Parnia vermoedt dat veel meer
mensen zulke ervaringen hebben wanneer
Eén man herinnerde zich zelfs dat hij zijn
ze dicht bij de dood zijn, maar dat
lichaam had verlaten en vanuit de hoek van medicijnen die worden gebruikt tijdens het
de ruimte toekeek hoe hij werd
reanimeren voorkomen dat ze het zich
gereanimeerd. Hoewel de 57-jarige man
kunnen herinneren.
drie minuten lang buiten bewustzijn en
“Veel mensen denken dat het hallucinaties
‘dood’ was, kon hij tot in detail beschrijven of illusies waren, maar de ervaringen
wat de zusters deden en welke geluiden de lijken echte gebeurtenissen te zijn,” zei dr.
machines maakten. “We weten dat het
Parnia. “Een groot deel heeft
brein niet kan functioneren als het hart is
waarschijnlijk zeer heldere bijnagestopt met kloppen,” zei hoofdonderdoodervaringen, maar is ze weer vergeten
zoeker Sam Parnia van de State University vanwege de effecten van hersenletsel of
in New York. “Maar in dit geval bleef het
medicijnen op het geheugen.”
bewustzijn voortbestaan terwijl het hart niet
Bron: ninefornews.nl
meer klopte.”

De Islamitische
Federatie Suriname
(IFS) stelt zich ten
doel om middels de
Islamitische
leerstelling te werken
aan het verbeteren
van de leefomstandigheden van
een ieder. Tevens
beijvert zij zich om
de universele
boodschap van de
Islam uit te dragen.
In het kader hiervan
heeft de stichting
daarom de periode
20 maart - 29 maart
uitgeroepen tot
Islamic Awareness
Week (IAW 2015).
Thema: 'Politiek in
dienst van
Maatschappelijke
Ontwikkeling'.
Er zullen in deze
week diverse
lezingen en sociale
activiteiten worden
verzorgd in
Paramaribo, Wanica
& Brokopondo.
Voor meer informatie:
ifs_secretariat
@yahoo.com

Actueel / Maatschappij

Spiritueel

Dr. Zakir Naik ontvangt prestigieuze award

Ware rechtschapenheid

Dr Zakir
Naik,
voorzitter van
de Islamic
Research
Foundation
in India, heeft
onlangs een
van de meest
prestigieuze
prijzen van
Saudi-Arabië
ontvangen
voor "dienstverlening aan de islam." Hij was één van de vijf
ontvangers van de Koning Faisal internationale prijs
uit handen van koning Salman, tijdens een ceremonie
in het luxe Riyadh Hotel.

"Het is geen rechtschapenheid dat jullie je gezichten
naar het oosten en het westen wenden, maar
rechtschapen is degene die gelooft in Allah en de
Laatste Dag, en in de engelen en het Boek en de
profeten, en die, uit liefde voor Hem, rijkdom weggeeft ...
en (die) het gebed onderhoudt en de armenbelasting
betaalt; en de uitvoerders van hun belofte wanneer zij
een belofte doen, en de geduldigen vol smart en
droefenis en in tijden van conflict...” (Koran, 2:177)

De jaarlijkse prijs is een project van de Koning Faisal
stichting, opgericht in 1976 door de kinderen van
Koning Faisal bin Abdul Aziz, die in 1975 overleed.
De eer werd geschonken aan Dr Naik als een van de
meest gerenommeerde niet-Arabisch sprekende
promotors van de islam.
Hij vestigde de Peace TV Channel, dat - volgens zijn
website - "Waarheid, Rechtvaardigheid, Moraliteit,
Harmonie en Wijsheid voor de hele mensheid"
bevordert door middel van "presenteren van de islam
en het wegnemen van misvattingen over de islam."
Het wordt uitgezonden in meer dan 200 landen. Het
kanaal werd aangekondigd als 's werelds enige
kanaal gespecialiseerd in vergelijkende
godsdienstwetenschap, die nu een geschat Engelstalig publiek van meer dan 100 miljoen bereikt,
volgens een citaat uit de award voordracht.
Dr Naik zei dat hij al zijn $ 200.000 prijzengeld zou
doneren aan Peace TV.
Bron: independent.co.uk

Hier wordt ons verteld dat de essentie van religie
bestaat uit het geloof in God en uit liefdadigheid
tegenover de mens. Het naar het oosten en het westen
wenden van het gezicht, de uiterlijke handeling van het
gebed, is niet het werkelijke doel van het bidden. Het
gebed is in feite bedoeld om één te worden met God en
om doordrenkt te worden met de Goddelijke moraal.

Website
Artikel van de week:

De verborgen boodschappen in water
Lees op www.ivisep.org
Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?
Bezoek het archief op www.ivisep.org

Vijf versus vijf (1)
De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: "Maak
(heel nuttig) gebruik van vijf zaken voordat vijf (andere)
zaken plaatsvinden."
- Maak gebruik van je leven voordat de dood je
overvalt.
- Maak gebruik van je rijkdom voordat armoede je
overvalt.
- Maak gebruik van je gezondheid voordat ziekte je
overvalt.
- Maak gebruik van je jeugd voordat ouderdom je
overvalt.
- Maak gebruik van je vrije tijd voordat drukte je
overvalt."
Vijf versus vijf (2)
De Profeet Mohammed heeft gezegd: "Voor mijn
Oemmah (volgelingen) zal een tijd aanbreken waarbij
ze van vijf zaken zullen houden en vijf zaken zullen
vergeten.
- Ze zullen van de wereld houden en het hiernamaals
vergeten.
- Ze zullen van rijkdom (aardse bezittingen) houden en
daarover rekenschap afleggen (op de Dag van
Afrekening) vergeten.
- Ze zullen houden van paleizen (grote, mooie huizen)
en het graf vergeten.
- Ze zullen van zichzelf houden (egotheïsme) en
(Allah) de Heer vergeten.
- Ze zullen houden van vrouwen van lichte zeden en
de houris (onbeschrijfelijke mooie vrouwen in het
Paradijs) vergeten.
Vijf tekenen van het einde der wereld
"Voor mijn volgelingen zal een tijd aanbreken waarbij
hun regeerders wreed zullen zijn; hun schriftgeleerden
zullen hebberig zijn en een gebrek hebben aan
Godsvrees; hun biddenden zullen huichelaars zijn; hun
handelaren zullen zich overgeven aan rentetransacties
en gebreken in goederen verborgen houden, en hun
vrouwen zullen zich bezig houden met de versierselen
(sieraden, make-up etc.) van de wereld."
Vijf vragen op de Dag des Oordeels
De Profeet Mohammed heeft gezegd: “De voeten van
de dienaar (de mens) zullen op de Dag des Oordeels
niet bewegen, totdat hij gevraagd wordt over vijf
(zaken):
- Hoe men het leven besteed heeft (nuttig of
nutteloos).
- Hoe men de jeugd heeft doorgebracht (tijd alleen aan
de wereld gegeven of ook aan Allah).
- Hoe men zijn inkomen verdiend heeft (legaal of
illegaal).
- Hoe (waaraan) men zijn inkomen heeft besteed (aan
wettige of onwettige zaken).
- Wat men gedaan heeft met de kennis die hij had
(een prakticus of een theoreticus)."
Van een Profeet houden
"Wie mij (Jezus) liefheeft, zal zich aan mijn woorden
houden. Mijn Vader zal hem liefhebben..." (Johannes
14:23)
"(O Mohammed), Zeg (aan de mensen): Als jullie van
Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie
houden..." Koran 3:31
De Profeet Mohammed heeft gezegd: "Wie van mijn
sunnah (levenswijze) houdt (volgt), houdt van mij..."
Dus een Profeet liefhebben wil zeggen zijn woorden
en daden (levenswijze) volgen.
Ahmad Jhawnie

