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Wetenschap / Gezondheid

Spiritueel

Islamconferentie in Trinidad

Kamelenmelk

Op 9, 10 en 11 juli j.l. organiseerde de Ahmadiyya Anjuman
Isha’at-i-Islam Inc. Trinidad and Tobago een internationale
conferentie met als thema “Islam - the path to Peace, Love and
Harmony”. Het doel van de conferentie was om het ware,
positieve, liefdevolle beeld van de Islam aan de wereld te
presenteren, in tegenstelling tot de vele negatieve vooroordelen
die er wereldwijd over deze religie bestaan, zoals terrorisme.
Uit vele landen waar de Lahore Ahmadiyya Beweging
vertegenwoordigd is, namen mensen deel aan de conferentie,
zoals uit de V.S., Canada en Guyana. Suriname participeerde
met negentien deelnemers, allemaal leden van de Surinaamse
Islamitische Vereniging (S.I.V.) of een gerelateerde
zusterorganisatie. Ook de president van de internationale Lahore
Ahmadiyya Beweging in de Islam, Prof. Dr. Abdul Karim Saeed
uit Pakistan, nam deel aan de conferentie, evenals de
commissaris van India gestationeerd in Trinidad en Tobago, dhr.
Malay Mishra.
De conferentie had een andere opzet dan andere soortgelijke
seminars die eerder zijn gehouden. Deze keer was er naast de
gebruikelijke speeches ook tijd ingeruimd voor een
jongerensessie, een sportdag en een culturele avond.
De voordracht die de Trinidadiaanse maulana Mustapha Hydal
ten gehore bracht tijdens de conferentie wordt morgenochtend
om 9:00 uur via Risaalah TV uitgezonden. Kijken dus!

“Zien zij de kamelen niet, hoe zijn zijn
geschapen?” (Koran 88:17)

De hemelvaart van de
Profeet Mohammed (vzmh)

Actueel

Dr. A.K. Saeed, president van de internationale Lahore
Ahmadiyya Beweging, zal van vrijdag 16 t/m maandag 19
juli in Suriname vertoeven. Het programma voor 17-19 juli
ziet er in grote lijnen als volgt uit:
- Zat 17, zon 18 en ma 19 juli om 5:30 a.m.: fadjr salaat en
dars-i-Quran in de hoofdmoskee van de S.I.V., Keizerstraat
- Zaterdag 17 juli, 20:00 u: djalsa te S.I.V., Keizerstraat
- Zondag 18 juli, 20:00 u: djalsa bij A.A.I.I. Meerzorg
- Maandag 19 juli, 16:00 u: meeting met S.I.V.-jongeren
Alle leden van de S.I.V., afdelingen en zusterorganisaties
zijn uitgenodigd deze samenkomsten bij te wonen.
Foto onder: Prof. Dr. A.K. Saeed aan het woord in Trinidad.
Tweede van links maulana M. Hydal, derde van links dhr. Mishra

Religieus

Kamelenmelk moet niet
beschouwd worden als
een medicijn, maar het
lijkt erop dat de werking
ontstekingsremmend is,
waardoor mensen met
chronische
darmontstekingen hier minder last van hebben.
Kamelenmelk bevat minder eiwit en
lactose dan koemelk. De samenstelling
van kamelenmelk eiwitten en caseïnes
verschilt van die in koemelk. Deze
specifieke kamelenmelk eiwitten verklaren
mogelijk
specifieke
gezondheidbevorderende
eigenschappen.
Kamelenmelk bevat geen ß-lactoglobuline,
en lijkt daarom geschikt voor mensen die
allergisch zijn voor ß-lactoglobuline, de
meest voorkomende oorzaak van koemelk
allergie. Ontstekingen en overgevoeligheid
voor voedingsmiddelen zijn belangrijke
oorzaken van maag-darm klachten.
Wegens
de
ontstekingsremmende
bestanddelen en omdat kamelenmelk
hypo-allergeen is, kan kamelenmelk
gunstig zijn bij het voorkomen en
behandelen van maag-darmklachten. Het
koemelk eiwit ß-lactoglobuline is de
belangrijkste oorzaak van koemelkeiwit
allergie. Ook geitenmelk en paardenmelk
bevatten dit eiwit. Kamelenmelk bevat,
evenals humane melk, geen bètaglobuline.
Koemelk allergie kan ook veroorzaakt
worden door overgevoeligheid voor bèta caseine. Kamelenmelk bevat ook bèta caseine, maar de structuur van dit eiwit in
kamelenmelk is heel anders dan de
structuur van dit eiwit in koemelk.
De ontstekingsremmende eiwitten in de
kamelenmelk verklaart mogelijk waarom
deze melk van oudsher toegepast wordt bij
de bestrijding van darmziekten. Tevens
bevat kamelenmelk een eiwit met insulineachtige werking. Dit verklaart resultaten
van epidemiologisch, dierexperimenteel en
klinisch onderzoek waaruit blijkt dat
kamelenmelk mogelijk kan helpen bij de
preventie en behandeling van suikerziekte.
Bron: www.kamelenmelk.nl

Tien dingen die wij dienen te weten
over de Islam
1. Allah is de naam van de Ene, Onsterfelijke, Onveranderlijke en
Ondeelbare God, Die in alle opzichten uniek, onvergelijkbaar en
ongeëvenaard is.
2. De grootste zonde in de Islam is shirk, d.w.z. deelgenoten
(partners) toeschrijven aan Allah; één of ander schepsel (profeet,
engel etc.) gelijkstellen aan Allah.
3. Moslims geloven niet dat Jezus (vzmh) de zoon van God is,
maar een mens-profeet.
4. Moslims aanbidden de profeet Mohammed (vzmh) niet.
5. Vertalingen van de Koran zijn niet de Koran zelf.
6. Niet alle Moslims zijn Arabieren; niet alle Arabieren
zijn Moslims.
7. Cultuur is geen religie.
8. Binnen de Islam zijn er twee hoofdstromingen, met
daarbinnen weer substromingen.
9. Djihaad betekent niet “heilige oorlog”, maar zich
inzetten voor een goede zaak. (Vechten tegen je ego en
lage begeerten is grote djihaad, en een
verdedigingsoorlog voeren is kleine djihaad).
10. De Islam spoort niet aan tot terrorisme of moord,
maar keurt deze beide zaken af.
Door Deborah Birkett
Vertaling / samenvatting: Ahmad Jhawnie

Citaat

"De Islam is één van de grootste
en mooiste beschavingen
die de wereld heeft gekend."
(president Nicolas Sarkozy
van Frankrijk)

De Miraadj, de hemelvaart van de Heilige Profeet
Mohammed (vzmh), vond plaats op de 27ste nacht
van de Islamitische maand Radjab, dit jaar herdacht
rond 8 juli. Men treft sinds de vroege Islamhistorie
verschillen aan in de vorm ervan. De verschillende
meningen over de vorm van deze hemelreis zijn:
1. dat de Profeet Mohammed lichamelijk werd
meegevoerd vanuit de heilige moskee te Mekka
naar de moskee te Jeruzalem en van daaruit de
lucht in naar de hemelen;
2. dat hij lichamelijk werd meegevoerd vanuit de
heilige moskee te Mekka naar de moskee te
Jeruzalem en dat vandaar uit slechts zijn geest naar
de hemelen opsteeg; m.a.w. deels een stoffelijke,
deels een geestelijke reis;
3. dat de hele gebeurtenis van het meevoeren
vanuit de heilige moskee te Mekka naar de moskee
te Jeruzalem en vervolgens naar de hemelen een
visioen was in wakende toestand, zonder dat er
sprake was van verplaatsing van het lichaam;
4. dat de gehele gebeurtenis aan de Profeet
getoond werd in de vorm van een droom of visioen.
Het moet duidelijk zijn dat het aanhangen van welke
van deze vier meningen dan ook van geen enkele
invloed is op iemands geloof als een Moslim,
aangezien de aanhangers van ieder van deze
meningen hun visie baseren op de Koran en
verslagen van de metgezellen van de Profeet.
Sommige
overleveringen
beschrijven
deze
hemelreis in detail. Als we echter de Miraadj
beschouwen als een fysieke reis, zonder de
spirituele betekenis erachter te begrijpen, verliest
het zijn werkelijke waarde voor de Moslims. Wij
zullen daarom trachten deze verborgen waarden uit
te leggen.
1. Het openen van de borstkas van de Profeet en
het plaatsen van geloof en wijsheid daarin door de
engel Gabriël duidt erop, dat het hart van de Profeet
gezuiverd werd van alle lagere gevoelens en dat
aan hem en zijn gemeenschap geloof en wijsheid
werden geschonken.
2. Het reizen door de Profeet op de Boeraaq (soort
van 'hemeldier') met grote snelheid wijst erop dat de
religie van de Islam zich zeer snel zal verspreiden.
De geschiedenis getuigt ervan, dat de Islam zich
veel sneller heeft verspreid dan enige andere religie.
3. Het opstijgen naar de hemelen en het ontmoeten
van de oude profeten duidt op de grote hoogten die
de Moslims zouden aandoen, en dat alle profeten
onderdeel zijn van één plan en waren opgewekt om
de mensheid naar één doel te leiden, namelijk het
spiritueel ‘opstijgen’ naar grote hoogten.
4. Het leiden van de gebeden van de andere
profeten door Mohammed is een aanwijzing van de
beëindiging van het Profeetschap.
5. Het bereiken van de verste lotusboom door de
Profeet is een profetie van het instellen van een
nieuwe wereldorde, de Islam. De wortels van de
boom wijzen op het stevige fundament van deze
nieuwe orde, en de takken duiden op de leringen
van de Islam, die op ordelijke wijze met elkaar zijn
verbonden.
6. Het instellen van het gebed, vijfmaal per dag,
gebeurde tijdens de hemelreis van de Heilige
Profeet. Het gebed is volgens een overlevering
van de Profeet de Miraadj van de gelovige, en
dus de meest aangewezen methode voor hun
spirituele verheffing. Door deze plicht te
vervullen, worden alle gelovigen tot deelgenoot
gemaakt in de spirituele hemelreis van de
Heilige Profeet. Wat een waardevolle gift aan de
Moslimgemeenschap!
Bron: A Spiritual Note (www.ivisep.org)
Gebaseerd op artikelen van maulana Hafiz Sher
Muhammad en Nasir Ahmad

