As-salaamu ‘alaikum
Vrede zij met u
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Oma Obama blijft Moslim

Liefde voor onze medemens

Wraak nemen of vergeven?

Een poging van een protestantse kerk in Kenia om de
Moslim stief-grootmoeder van V.S.-president Barrack
Obama's te bekeren, is
gestrand. De kerk was van
plan de 87-jarige Sarah op
zaterdag 18 april tijdens een
grote ceremonie te dopen.
Toen
oma
Sarah
de
uitnodiging ontving, was zij
echter onaangenaam verrast
hierdoor en weigerde bij de
ceremonie aanwezig te zijn.
Sarah werd een nationale beroemdheid toen haar
kleinzoon in 2006 Kenia bezocht. Haar bescheiden woning
is een toeristische attractie geworden sinds Barrack
Obama, de vroegere senator van Illinois, werd verkozen
tot de eerste zwarte president van Amerika.
Obama maakte een verwijzing naar zijn Keniaanse
Moslimverwanten in een speech voor het Turkse
parlement. “Veel andere Amerikanen hebben Moslims in
hun familie, of hebben gewoond in een land met een
Moslim-meerderheid - ik weet het, omdat ik één van hen
ben,” sprak hij.
(IslamOnline.net)

Islam
Onder hen is degene die, met de
toestemming van Allah, voortvarend is
met goede daden. Dat is de grote
goedgunstigheid. (Koran, 35:32)

Christendom
Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de
mensen zouden doen, doet gij hun ook
alzo; want dat is de wet en de profeten.
Mattheüs 7:12

Elke wereldgodsdienst heeft liefde en vergeving als een belangrijke
component voor het ontstaan van een vredevolle, vreugdevolle en
welvarende wereld. Een bekende spreuk uit de Bijbel is
bijvoorbeeld: “Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem dan ook
de andere toe” (Lukas 6:29 e.a.). Maar ook is in de Heilige Boeken
te lezen dat het soms noodzakelijk is om met een “strenge, soms
harde hand” te werk te gaan om het leven te garanderen,
bijvoorbeeld zichzelf verdedigen bij roof. Ook wordt er in de boeken
over wraak (vergelding) gesproken, aangezien niet een ieder het
vermogen nog voldoende ontwikkeld had om wandaden zomaar te
kunnen vergeven. Denk maar aan spreuken in het Oude Testament,
zoals: “oog om oog, tand om tand” (Mattëus 5:38 e.a.). Hoewel dit
over het algemeen gezien wordt als een toestemming om te
vergelden, bevat deze regeling ook de beperking dat er niet méér
schade toegebracht mag worden dan aangedaan is. Deze regel
kwam in een tijd dat wreedheden, vetes, etc. de normaalste zaak
waren; vaak werd zelfs een hele stam afgeslacht in ruil voor één
moord. Vergiffenis, wraakneming en straffen zijn dus opties die de
mens heeft om met aangedane wreedheden, hoe groot of hoe klein
dan ook, om te gaan.

Confucianisme
Doe anderen niet aan wat u niet voor
uzelf zou willen. Dan zal er geen
rancune tegen u zijn, noch vanuit de
familie, noch vanuit de staat.
Analects 12:2

Het nut van wraak, straf en vergiffenis
Als we nagaan wat het doel is van zich wreken, dan zien we dat dit
een manier is om degene die we schuldig achten, te kwetsen op een
zodanige manier dat de pijn die we zelf ervaren minder wordt. Maar
het gebeurt toch nog heel vaak - hoewel men wraak genomen heeft
- dat het onbevredigd pijnlijke gevoel weer ervaren wordt op het
moment dat men zich het voorval herinnert.

Hindoeïsme
Dit is de belangrijkste verplichting; doe
anderen niet aan wat u niet wilt dat zij u
aandoen.
Mahabharata 5, 1517

Straffen is in de praktijk vaak synoniem aan zich wreken. Zinnen als
“ik zal hem een les leren die hij nooit zal vergeten” zijn niet
onbekend. Straffen of streng zijn dient echter een vorm van liefde te
zijn, waarbij de handeling werkelijk gericht is op het hervormen van
de ‘schuldige’ of het waarborgen van de veiligheid en groei van de
gemeenschap. Het leidend gevoel hierbij is geen frustratie, wrok of
het willen bevredigen van het ego, maar een oprechte, liefdevolle
houding, die als doel heeft om de ‘schuldige’ weer op het rechte pad
te brengen.

Sjeik Kalbani toonbeeld van gelijkheid
Met een diepe baritonstem die de Koran reciteert, is de
Sjeik Adil Kalbani, de zwarte imam van de
Grote Moskee in Makkah, het grootste
Islamitische heiligdom, een toonbeeld van
gelijkheid in de Islamitische religie. “Ieder
gekwalificeerd persoon, ongeacht zijn kleur
of afkomst, heeft de gelegenheid een leider
te zijn,” vertelde Kalbani op 11 april aan
New York Times. Kalbani staat ook bekend om zijn
ruimdenkendheid.
Bekend om zijn rustgevende recitatie van de Koran werd
Kalbani, 49 jaar oud, verkozen door de Saoedi-Arabische
koning Abdullah bin Abdul-Aziz om de miljoenen Moslims
in de Grote Moskee te leiden in het gebed.
De Profeet Mohammed (vzmh) had gedurende zijn leven
diverse zwarte metgezellen. Twee daarvan, Salman en
Bilal, waren ex-slaven die na het aannemen van de Islam
werden vrijgekocht. Bilal werd later door de Profeet
aangewezen als eerste muezzin (oproeper tot het gebed).

Religieus
Diverse onderwerpen
Hazrat Moe’aaz bin Djabal (moge Allah tevreden zijn met
hem) vertelde dat de Profeet Mohammed (vzmh) hem het
volgende heeft opgedragen:
1. Stel niemand en niets gelijk aan / met Allah, al wordt je
gedood of levend verbrand (of gekruisigd).
2. Wees je ouders altijd gehoorzaam, tenzij ze je iets
bevelen wat tegen het Woord van Allah ingaat (Koran
31:14-15).
3. Verwaarloos niet opzettelijk de (dagelijkse vijf) verplichte
gebeden. Wie bewust de verplichte gebeden verwaarloost,
valt buiten de verantwoordelijkheid (bescherming) van
Allah.
4. Gebruik geen bedwelmende middelen (alcohol, drugs),
omdat die de wortel zijn van alle schaamteloze daden.
5. Vermijd het begaan van zonden, omdat die de toorn van
Allah opwekken.
6. Vlucht niet weg van het slagveld, wees standvastig, al
zijn jouw medestrijders gedood of gewond.
Of: Vlucht niet weg van een plaats waar een
epidemie is uitgebroken, blijf daar, al zijn
anderen eraan bezweken of besmet.
7. Geef uit aan het onderhoud en de
verzorging van je gezin naar je vermogen
(maar leef niet boven je stand).
8. (Indien nodig) schroom er niet voor je
gezinsleden te straffen bij hun opvoeding,
en breng hun bij vrees (en liefde) voor Allah.
(Overlevering vastgelegd door imam Ahmad
en imam Tabarani, aangevuld uit de Koran)
Ahmad Jhawnie

Niemand van u is een gelovige, zolang
hij niet voor zijn broeder wenst wat hij
voor zichzelf wenst.
Overlevering Profeet Mohammed
Boeddhisme
Kwets anderen niet op manieren, die u
zelf als kwetsend zou ervaren.
Udana-Varga 5,1

Jodendom
Dat wat u akelig vindt, doe dat uw
medemens niet aan. Dit is de gehele
Wet; de rest is een uitleg daarvan.
Talmud, Shabbat 3id
Taoïsme
Beschouw het voordeel van uw buren
als dat van uzelf, en zijn verlies als uw
eigen verlies.
Tai Shang Kan Yin P'ien
Zoroastrisme
Slechts de natuur is goed; die weerhoudt
zich ervan om anderen iets aan te doen
wat die niet voor zichzelf zou willen
hebben.
Dadisten-I-dinik, 94,5
Bron: www.divinehumanism.org

Weetje
In Amerika zijn vele moskeeën
veel meer dan slechts een plaats
waar Moslims hun gebeden
verrichten. De gebedshuizen zijn
behalve het geestelijk centrum,
ook een centrum voor sociale en
culturele activiteiten. Sommige
Islamitische centra hebben zelfs
scholen waar kinderen studeren
vanaf de kleuter- tot en met de
middelbare school.

Wat is vergeven dan? Is het een houding van “iedereen mag mij of
mijn dierbaren krenken, mishandelen of doden, ik vergeef het wel,
want dat hoort zo?” Nee, want dit zou slechts een verstandelijk
vergeven zijn waarbij de pijn blijft, en het kan zelfs gevaarlijk zijn,
want hierdoor kan de dader doorgaan met zijn negatief gedrag.
Vergeven is ook niet gelijk aan vergeten. Vergeven heeft slechts te
maken met het kunnen loslaten van het probleem, het niet eindeloos
blijven wroeten in het voorval, de pijn niet steeds weer te hoeven
voelen en/of wrokgevoelens te koesteren. Dit leidt namelijk tot het
punt waarbij mensen zodanig door het voorval bezeten zijn, dat ze
niet meer in staat zijn in het heden te leven. Vergeven heeft dus te
maken met het kunnen loslaten van het probleem en vanuit een
open en oprechte houding kunnen kijken naar het voorval. Dit geeft
weer een gevoel van ruimte en perspectief in het leven. Het kan
natuurlijk wel een tijd duren voordat men zover is en men moet er
ook de tijd voor nemen, vooral als men lange tijd blootgesteld is aan
de misdaden.
Bij de keuze of er gestraft of vergeven moet worden, leert de Islam
ons de middenweg, zoals we lezen in Koran 42:40:
“De vergelding voor kwaad is een straf daaraan gelijk; maar wie
vergeeft en zich betert, zijn beloning ligt bij Allah.”
In dit vers wordt gesteld, dat de straf in verhouding moet staan tot de
ernst van de misdaad. Vergiffenis is een sterk aanbevolen optie,
welke zou kunnen worden toegepast als het de zaak herstelt en iets
goeds bijdraagt aan de overtreder.
In het Koranvers 3:134 duidt God op een zeer verheven eigenschap
van de rechtschapenen:
“Degenen die uitgeven in voorspoed en in tegenspoed en degenen
die (hun) boosheid bedwingen en mensen vergeven. En Allah heeft
degenen die goeddoen (aan anderen) lief.”
De ware rechtschapenen zijn volgens dit vers niet degenen
die in de eerste plaats hun boosheid bedwingen en daarna
de ander vergeven; het zijn degenen die hierna nog een
stapje verder gaan door zelfs goed te doen aan degene die
hun zoveel leed heeft bezorgd.
Wij hebben allen onze tekortkomingen en verlangen er
innig naar dat God ons deze zal vergeven. De Koran stelt in
2:138 dat de mensen moeten trachten de eigenschappen
van God over te nemen. Ook de eigenschap van vergeving
moeten wij dus proberen ten uitvoer te brengen. Laten wij
daarom onze medemensen vergeven zoals ook wij graag
vergeven willen worden. Laten wij het straffen tot een
minimum beperken, en als we straf toepassen, het op een
corrigerende, opvoedende wijze toepassen.

