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Actueel

Spiritueel
Obama’s
Moslimadviseur

Varkensgriep
Varkensgriep wordt veroorzaakt door het AH1N1
virus; besmetting van mens tot mens kan
plaatsvinden door de lucht. Zoals het griepvirus in
mensen, verandert ook in varkens het virus continu.
Het AH1N1 virus is een combinatie van virussen van
mensen, vogels en varkens, en het zijn slechts
varkens waarin deze virussen zich kunnen
combineren. Mensen hebben van nature geen
immuunsysteem tegen deze virussen; vandaar dat de
World Health Organization de waarschuwing heeft
laten horen dat deze ziekte kan uitgroeien tot een
pandemie.
Een verontrustend aspect van deze ziekte is dat het
dezelfde is als de 'Spaanse griep' - ook opgebouwd
uit het AH1N1 virus - die tussen september 1918 en
juni 1920 meer dan 50 miljoen doden eiste. De
Spaanse griep is ook ontstaan uit varkens, en werd
voor het eerst in Amerika overgebracht van varkens
op mensen, waarna het zich verspreidde over de
wereld en één van de ergste epidemiën in de historie
van de mensheid werd.
Diverse heilige boeken, waaronder de Koran,
verbieden
het
nuttigen
van
varkensvlees.
Wetenschappelijke onderzoekingen brachten de
afgelopen jaren diverse redenen aan het licht die
kennelijk aan dit verbod ten grondslag hebben
gelegen. Zo is bijvoorbeeld bekend de ziekte
trichinose, veroorzaakt door de trichinella spiratis
worm, welke voornamelijk te vinden is bij varkens.
Mensen raken meestal besmet door het eten van een
ingekapselde larve in rauw of niet goed doorbakken
varkensvlees. En zo zijn er nog meer onderzoeken
die heel wat negatieve aspecten van het nuttigen van
varkensvlees aan het licht hebben gebracht.
Zie o.a. harunyahya.com voor meer informatie.

Religieus
Hoofdstukken 107-108 uit de Koran
In de Koran in hoofdstuk 107 (soerah al-Maa’oen, De
Levensbehoeften) worden vier slechte eigenschappen genoemd van de moenafiqin (huichelaars)
en in het daaropvolgend hoofdstuk 108 (soerah alKawsar, De Overvloed) de daartegenovergestelde
eigenschappen van de moe’minin (gelovigen).
Soerah al-Maa’oen

Soerah al-Kawsar

1

Boegl (gierigheid), het
Al-gair al-kasier, overvloed
verwaarlozen van de
van het goede gehad; wees
wezen en de behoeftigen dus vrijgevig (vers 1)
(vers 2 en 3)

2

Tarak as-solaat, zij die
onverschillig zijn met de
dagelijkse verplichte
gebeden (vers 4 en 5)

Dawaam ‘alas solaat,
standvastig en stipt zijn
met je solaat (vers 2)

3

Ri’ya, het goede doen
om gezien, geprezen of
bewonderd te worden
(vers 6)

Iglaas niyyat (zuiverheid
van intentie), het goede
doen om alleen Allah te
behagen (vers 2)

4

Man’a al-maa’oen,
anderen de primaire
levensbenodigheden
weigeren (vers 7)

Breng offers door de
verkregen gunsten en
zegeningen van Allah te
delen met anderen (vers
2)
Ahmad Jhawnie

Dalia Mogahed, een in
Egypte geboren Amerikaanse Moslim, schreef
geschiedenis door als
eerste Islamitische vrouw
aangesteld te worden
binnen het team van de
V.S. president Barrack
Obama. Ze maakt deel uit
van een pas ingestelde
commissie
op
interreligieus gebied, die 25
personen telt. De Amerikaanse regering hoopt via
deze commissie een betere verstandhouding te
bewerkstelligen met Moslims in de V.S., maar ook
wereldwijd.
Mogahed ziet als haar rol het brengen van de visie
van de zwijgende Moslimmeerderheid in de V.S. maar ook uit andere delen van de wereld - naar de
V.S. regering toe. Zij beschouwt luisteren naar elkaar
als een zeer belangrijk middel om de relatie van de
regering met de Moslims te verbeteren. Zij meent dat
terroristen niet 'de Islam hebben gekaapt', zoals
velen menen, maar dat ze misbruik hebben gemaakt
van het gebrek aan communicatie, namelijk het feit
dat de vorige V.S. regering niet heeft willen luisteren
naar de roep van de Moslims om gerechtigheid.

Dalia Mogahed

Moslimgids Spanje
Spanje heeft een gids gepubliceerd over de
Moslimgemeenschap aldaar. Daarin zijn onder
andere opgenomen het aantal Moslims, de gebieden
waar ze voornamelijk voorkomen en de
gebedsplaatsen. Deze gids is de eerste in haar soort
in een Europees land.
Volgens de gids zijn er ongeveer 1,3 miljoen Moslims
in Spanje; de totale bevolking van dat land is
ongeveer 40 miljoen.
De Islam is na het
Christendom de grootste godsdienst in Spanje.
Verder geeft de gids aan dat er ongeveer 400
Islamitische gebedsplaatsen zijn in Spanje. Hierbij
kan vermeld worden dat Moslims in bepaalde
Spaanse steden, zoals Seville en Catalonië, in het
verleden hebben getracht moskeeën op te zetten,
maar dat zulks niet is gelukt door tegenstand van de
lokale bevolking.

Moederdag
De Bijbel
"Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere;
want dat is recht. Eert uw vader en moeder (hetwelk het
eerste gebod is met een belofte), opdat het u welga, en
dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw
kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en
vermaning des Heeren." (Efeziërs 6, 1-4)
Manava Dharma Shastra
“De ongemakken die de vader en de moeder doorstaan
bij het voortbrengen van menselijke wezens, kunnen zelfs
in honderd jaar niet worden afgelost. Men dient steeds
datgene te doen wat deze twee behaagt.” (2:226)
De Koran
"Jouw Heer heeft verordend dat jullie niemand dienen
dan Hem, en goeddoen aan jullie ouders. Als een van
hen of zij beiden een hoge leeftijd bereiken bij jou, zeg
dan niet ‘Foei’ tegen hen en berisp hen niet, en spreek
vriendelijke woorden tegen hen. En bescherm hen uit
genade onder de vleugel van nederigheid, en zeg: Mijn
Heer, heb genade met hen, omdat zij mij grootbrachten
(toen ik) klein (was)." (17:23-24)
"Wij hebben de mens opgedragen goed te zijn voor zijn
ouders. Maar wanneer zij met jou twisten om (anderen)
aan Mij (God) gelijk te stellen, waar jij geen weet van
hebt, gehoorzaam hen dan niet. Tot Mij is jullie terugkeer,
dus Ik zal jullie inlichten over wat jullie deden." (29:8)
Terwijl dit laatste vers het belang van gehoorzaamheid
aan de ouders onderstreept, waarschuwt het ook tegen
het overdrijven van een eigenschap, al is het een goede
eigenschap. Het toont aan dat, wanneer een belangrijke
plicht in gedrang komt met een hogere, de laatste
voorrang heeft.
"Wij hebben de mens opgedragen zijn ouders goed te
doen. Zijn moeder heeft het moeilijk wanneer zij hem
draagt en zij baart hem met pijn. En het dragen en
spenen van hem duurt dertig maanden. Todat hij,
wanneer hij volwassenheid bereikt en veertig wordt, zegt:
Mijn Heer, sta mij toe dat ik dank mag zeggen voor Uw
gunst, die U mij en mijn ouders heeft geschonken, en
dat ik goede daden mag doen die U behagen;
en wees goed voor mij aangaande mijn
nageslacht. Waarlijk keer ik mij tot U, en
waarlijk behoor ik tot degenen
die zich onderwerpen. Dit zijn
degenen van wie Wij het beste
van wat zij doen aanvaarden en
wier kwade daden Wij aan Ons
voorbij laten gaan onder de
bezitters van de Tuin. Een belofte
van waarheid, die hen
was beloofd." (46:15-16)
Gehoorzaamheid aan de ouders wordt geplaatst direct na
gehoorzaamheid aan Allah, aangezien niemand onder de
medemensen een hoger recht heeft op iemand dan zijn
ouders. Verder is gehoorzaamheid aan de ouders - als
het kind deze les naar behoren wordt geleerd - het zaad
waaruit de verplichting van gehoorzaamheid ontstaat aan
alle vormen van gezag.
De Profeet Mohammed
Abu Hurairah, een gezel van de Profeet, vertelde: Een
man kwam naar de Profeet van God (vrede zij met hem),
en vroeg: "Wie heeft het grootste recht, dat ik voor hem of
haar goed gezelschap ben?" De Profeet
antwoordde: "Uw moeder." De man vroeg
toen: "En wie daarna?" De Profeet
antwoordde: "Uw moeder." Weer vroeg de
man: "En daarna?" De Profeet antwoordde:
"Uw moeder." "En wie daarna?" vroeg de
man voor de vierde keer. De Profeet
antwoordde toen: "Daarna uw vader."
(Bukhari, 78:2)
Asma', dochter van Abu Bakr, vertelde: Mijn
moeder kwam mij bezoeken terwijl ze een
heiden was en ze verwachtte liefde van mij.
Ik vroeg aan de Profeet: "Zal ik haar wens
vervullen?" Hij zei: "Behandel haar zoals zij
dat van jou verwacht." (Bukhari, 51:29)

