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Religie & Filosofie

Actueel / Maatschappij

Diverse religies en sekten: eenheid in verscheidenheid
Enkele citaten uit een artikel van de Amerikaanse
schrijver Mike Ghouse
(worldmuslimcongress.blogspot.com), die
handelen over eenheid en respect tussen
moslims onderling en naar andere
geloofsovertuigingen toe.
"Ik geloof oprecht dat God Rabbul Aalamien
(Heer der werelden) is, en dat de Profeet
Mohammed Rahmatul Aalamien (Genade voor de
hele wereld) is. We zijn allemaal leden van één
grote familie en ieder
van ons is geschapen
met onze eigen
vingerafdruk, DNA en
dergelijke. We zijn dus
allemaal verschillend
van elkaar, en hoe gaan
we daarmee om? God zegt in de Koran dat we
verschillend zijn geschapen, zodat we van en
over elkaar kunnen leren. En als we dat doen,
vallen conflicten weg en komen oplossingen
tevoorschijn."
"Mochten we over anderen willen gaan oordelen,
laten we zelf eerst zo rein zijn dat we het recht
hebben de eerste steen te werpen… Dat is
onmogelijk. Laten we daarom niet haatdragend
zijn tegenover moslim minderheden. Laten we
God en de Profeet met de gehele wereld delen
en niet exclusief voor onze eigen sekte houden."

"Gezegd moet worden dat de zorg voor de
minderheden een plicht is van de meerderheid.
Het zijn vaak de witte mensen geweest die
opkwamen voor de rechten van gekleurde
minderheden; het is grotendeels de hindoe
meerderheid geweest die in India opkwam voor
de rechten van de moslims. Het moet zodoende
ook de plicht van de sunni meerderheid in
Pakistan zijn om op te komen voor de rechten
van de minderheden. Als moslim minderheid in de
V.S., is het niet onze
wens dat de
meerderheid ons
begrijpt en
respecteert? Waarom
wensen wij als moslim
meerderheid in
moslimlanden dat dan niet voor de minderheden
aldaar?"
"We moeten onze religie in de gaten houden. We
kunnen niemand dwingen om hun geloof te laten
vallen en dat van ons aan te nemen, want dat
gaat tegen de essentie van de Islam in. Hoe
zouden we ons voelen als de christelijke
meerderheid in de V.S. ons zou dwingen hun
religie aan te nemen? Allah zal u niet vragen wat
de anderen deden; hij zal vragen wat uzelf
allemaal heeft gedaan, of u al dan niet goed bent
geweest tegenover Zijn schepselen."

Moslims V.S. helpen
christelijke kerken
Drie islamitische
organisaties in de
V.S. werken samen
om geld in te
zamelen om
christelijke gebedshuizen in Florida,
Tennessee, Noord en
Zuid Carolina, die
door brandstichting
werden verwoest, te
helpen herstellen.
Middels de "Respond
With Love" campagne
is tijdens de
Ramadan al zo'n
$ 25.000 opgehaald.
"Alle gebedshuizen
zijn heilig, een plaats
waar een ieder zich
veilig moeten kunnen
voelen," aldus de
organisatoren. "Wij
willen voor anderen
wat we willen voor
onszelf; het recht om
te aanbidden zonder
intimidatie, het recht
op veiligheid en op
eigendom."
huffingtonpost.com

Spiritueel

Vier niveaus van vasten
We zouden vier soorten van vasten kunnen onderscheiden;
het vasten van voedsel, vasten van de zintuigen, vasten van
de geest en vasten van het hart.
Vasten van voedsel en drank
Dit betreft onthouding van voedsel, drank, seksuele
activiteiten en dergelijke. Dit vermogen om de fysieke
verlangens te beheersen geeft je de wilskracht om
verleidingen te weerstaan die kunnen leiden tot immoreel,
onverantwoord of onwettig gedrag.

liegen, anderen te kwetsen, etc. kan het vasten in waarde
dalen.
Vasten van de geest
Bij het leren beheersen van de zintuigen krijgt men nog
steeds te maken met de geest die wordt overspoeld met
informatie. Vasten van de geest houdt in zich in gedachten
blijven richten op God door middel van gebeden, reciteren
van Koranteksten, zikr (gedenken van God), etc.

Vasten van het hart
Het hoogste niveau van vasten is het vasten van het hart. Dit
is het hoogtepunt van spiritualiteit. Op dit niveau is men diep
Vasten van de zintuigen
in liefde met God en streeft en verlangt men naar niets
Het volgende niveau van het vasten betreft het vasten van de anders dan God. Je bereikt dit door middel van meditatie op
zintuigen. Niets zien, zeggen, horen, of aanraken waardoor je God, en door het legen van uw hart van al het andere.
vasten in waarde zou kunnen dalen. Het moeilijkste deel is
Bron: turkeyagenda.com
om je tong en nieuwsgierigheid in toom te houden. Door te

Wetenschap

Islam en wetenschap (7)
De vulpen
Voor de 10de eeuw schreef men met een veer of
met een stukje hout in de vorm van een pen. Er
werd vaak slordig en traag gewerkt vanwege
lekkage etc. De Sultan van Egypte gaf in het jaar
953 het bevel om de eerste vulpen te maken.
Deze had een eigen inkt reservoir en lekte niet.
Zodoende werden er in de islamitische wereld
vele malen meer boeken, kaarten en brieven
geproduceerd dan in de rest van de wereld bij elkaar.
Keramiek en glaswerk
Tin-glazuur is een van de vele keramische innovaties uit de
Islamitische wereld. Voorheen waren potten, kruiken en
kunstwerken hoofdzakelijk gefabriceerd uit simpel gebakken
klei. Deze hield geen kleuren vast, was niet altijd waterdicht
en werd na enkele jaren al broos. Keramische productie ging
gepaard met hoogwaardig glaswerk. Hoogoven technologie
uit India, welke werd gebruikt voor staalproductie, werd door
de moslimwereld toegepast om keramiek en glaswerk te
produceren. Borden, potten, kruiken, bekers en zelfs
kunstwerk waren harder, hadden een hogere dichtheid en
waren kleurvast. Zelfs de christelijke kerken in Europa
werden voorzien van Islamitisch glaswerk.
Telescoop, lens-technologie en de astrolab
Het effect van licht door heldere en vervormde lenzen (van
glas of kristal) is al duizenden jaren bekend. Met de komst
van de optische wetenschap door Ibn Haytham (965-1040
CE) en geavanceerde glas- en metaal-bewerkingstechnologie
werden de fundamenten gelegd voor de eerste telescopen en
vergrootglazen. Blote oog astronomie had zijn piek bereikt

door de moslims van het Midden Oosten, Perzië
en India.
Een van de meest complexe uitvindingen van de
moslims was de Astrolab. Een rekenmachne die
je kon vertellen waar je was aan de hand van de
sterren. De Astrolab (foto) is de grootste navigatie
uitvinding na het compas.
Bron: tentoonstelling Al-Khemia
Met dank aan Anwar Alibux (anwar@alibux.com)
Zie de presentatie op www.ivisep.org
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'Laudato Si'
Laudato Si is de naam van de tweede encycliek
(rondzendbrief) van paus Franciscus die op 18
juni 2015 werd uitgevaardigd, met als ondertitel
‘sulla cura della casa commune', de zorg voor
ons gemeenschappelijk huis (de aarde als Gods
schepping).
In de encycliek trekt de Paus aan de alarmbel
over een dreigende wereldcrisis als gevolg van
het impact van klimaatverandering, die
grotendeels te wijten is aan menselijk handelen.
Daarom is de encycliek gericht niet alleen aan
katholieken, maar aan iedereen in de wereld.
De klimaatproblematiek aanpakken is zowel een
politieke (het aanpakken van milieuvervuilers) als
een persoonlijke verantwoordelijkheid (het
streven naar een sobere levensstijl).
Enkele aandachtspunten.
1. Laudato Si betekent: Geprezen zijt Gij (God).
De eerste woorden van het eerste hoofdstuk van
de Koran luiden: "Geprezen zij Allah..."
2. Een toepassing van de klimaatcrisis op de
Koran 30:41, als volgt.
"Het verderf (de opwarming van de aarde) is op
het land (via temperatuurstijging) en (in) de zee
(via zeespiegelstijging) zichtbaar door wat de
handen van de mensen hebben verricht (door
vergrote uitstoot van broeikasgassen), zodat Hij
(Allah) hun (de mensen) een gedeelte van wat zij
hebben verricht (de milieutechnische en sociale
gevolgen van klimaatverandering), doet proeven
(doet inzien). Hopelijk zullen zij berouw tonen
(hopelijk dat door wereldwijde engagement er
minder uitstoot van broeikasgassen zal
plaatsvinden)."
3. Fasen zeespiegelstijging:
- ‘Alarmfase geel’ (verhoogd risico): opwarming
van het oceaanwater.
Koran 81:6: “En wanneer de zeeën tot koken
gebracht worden.”
- ‘Alarmfase oranje’ (hoog risico): stijging
zeespiegel als gevolg van het smelten van ijs.
Koran 52:6: “En (Ik, Allah, zweer bij) de
gezwollen zee.”
- ‘Alarmfase rood’ (hoogste risico): de oceanen
zullen buiten hun oevers treden.
Koran 82:3: “En wanneer de zeeën overstromen
(buiten hun oevers treden).”
Samenvatting: Opwarming van de aarde =
klimaatcrisis = wereldcrisis = mens- en milieu
crisis.
Ahmad Jhawnie

Moon facts Shawwaal
15 juli, 10:24 pm: geboorte van de maan
16 juli, 6:59 pm: zonsondergang
16 juli, 7:31 pm: maansondergang
Ied ul-Fitr datum, berekend volgens 2 criteria:
1. Criterium van berekende zichtbaarheid van de
maan: Ied ul-Fitr 17 juli.
De maan is op 16 juli rond zonsondergang meer
dan 20 uur oud, dus meest waarschijnlijk wel
zichtbaar. Vandaar dat o.b.v. de (berekende)
zichtbaarheid Ied ul-Fitr op 17 juli zal zijn. Het
criterium ‘berekende zichtbaarheid’ wordt door
een steeds groter wordend deel van de
internationale moslimgemeenschap gehanteerd.
2. Criterium dat - na de nieuwe maan - de maand
begint wanneer de maan voor het eerst ondergaat
na de zon: Ied ul-Fitr eveneens op 17 juni. In de
avond van 16 juli gaat de maan voor het eerst
onder na de zon. Dit criterium wordt onder andere
gehanteerd in Mekka en ook door de Islamic
Society of North-America (ISNA).
Aanbevolen literatuur: ‘Astronomical Calculations
and Ramadan’ van Zulfiqar Ali Shah, zie
www.ivisep.org.
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