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Actueel

Maatschappij / Milieu

Tony Blair leest dagelijks de Bijbel en Koran

Een Islamitische bijdrage
aan een gezond milieubeleid

Toen Tony Blair nog vice-president van Engeland was, sprak hij niet graag over
religie. Maar sinds zijn aftreden in 2007, is hij wat meer open geworden over dit
onderwerp.
Na zijn aftreden als vice-president sloot hij zich aan bij de katholieke kerk. Hij is
van mening dat bekend zijn met godsdiensten van groot belang is in een
globaliserende wereld. Vandaar dat hij dagelijks – naast de Bijbel – ook de
Koran leest. Hij zegt dat het lezen van het Heilige Boek van de Moslims
belangrijk voor hem is, “om zodoende bepaalde zaken die zich in de wereld
afspelen beter te begrijpen, en ook omdat het zeer goede richtlijnen voor het
leven bevat.” En het lezen van de Koran zorgt er tevens voor dat hij 'faithliterate' blijft, zoals hij dat noemt; ook geeft het hem goede support in zijn
huidige functie als Midden-Oosten gezant voor diverse organisaties.

i.v.m. Wereld Milieudag, 5 juni
De aarde is geschapen voor menselijk gebruik, zonder
misbruik te maken. Er zijn verschillende verzen die in dit
verband kunnen worden aangehaald, bijvoorbeeld:
“En Hij heeft aan u dienstbaar gemaakt wat in de hemelen
en op de aarde is, alles daarvan. Daarin zijn waarlijk
tekenen voor lieden, die nadenken.” (Koran 45:13; zie ook
31:20 en 16:12)
In zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van God
op aarde, heeft de mens de verantwoordelijkheid over
de aarde als beproeving meegekregen, zoals we zien
staan in Koran 10:14:

Het lezen van de Koran geeft Blair ook een overeenkomst met zijn schoonzus
Lauren Booth, de halfzus van zijn echtgenote Cherie Blair. Gedurende een
bezoek aan heilige plaatsen in Iran bekeerde ze zich tot de Islam.
Bron: dailymail.co.uk

"Daarna maakten Wij u na hen tot stedehouders
op de aarde, opdat Wij zouden toezien hoe u
handelt." (zie ook 6:165

Kinderhoekje

De mens
De islam geeft in de meest sterke
bewoordingen aan, dat het menselijk leven heilig

Ali, Samir en Sarah wandelen door het park. Opeens zegt Ali, ‘Wat is dat nou voor rare vrucht?’ Er
hangt een rond stroachtig ding aan de tak van een boom.
‘Het lijkt wel een kokosnoot!’ zegt Samir lachend. Sarah komt ook kijken, ze ziet meteen wat het is en
zegt, ‘Masja-Allah, dat is helemaal geen vrucht, dat is een bijenkorf!’ ‘Een bijenkorf?’ zegt Ali verbaasd, ‘wat
is dat nou weer?’ ‘Dat is een huis waar de bijen in wonen’, antwoordt Sarah. ‘Ik heb nog nooit een
bij gezien,’ zegt Samir. ‘Wil je er een zien?’ vraagt Ali en hij pakt een stok en gooit die
tegen de bijenkorf. ‘Nee, niet doen!’ roept Sarah hard, maar het is al te laat. Als de
bijenkorf schudt, beginnen de bijen te zoemen, er komt plotseling een hele zwerm bijen
uit gevlogen.
‘Rennen!’ roept Ali. Ali, Samir en Sarah zetten het op een lopen. Maar de bijen zijn
snel en willen de drie prikken. Ze gaan gauw een restaurant binnen voor hulp. De
bijen gaan gelukkig weg.
‘Dat moet je nooit meer doen,’ zegt een man in het restaurant tegen Ali. ‘Maar Samir wilde
weten hoe een bij eruit ziet,’ zegt Ali. ‘Hebben jullie nog nooit van honing gehoord?’ vraagt de man. ‘Jawel!’
zegt Samir, ‘dat smeert mama altijd op mijn pannenkoek.’ De man vertelt, ‘honing is een cadeau voor de
mens van Allah, het smaakt heerlijk en het is heel gezond. De bijen halen de honing uit bloemen en
bewaren het voor de mens in de bijenkorf.’ ‘Astaghfiroellah.’ zegt Ali met een beschaamd gezicht, ‘nou heb
ik gewoon tegen het huis van de bijen geslagen, terwijl zij juist voor ons die lekkere honing maken.’ ‘Allah
zal je vergeven,’ zegt Samir, ‘je wist het
Religie en Filosofie
toch niet?’ Ali schudt zijn hoofd en zegt,
‘Ik zal het nooit meer doen.’
Ware liefde voor Allah (2)
Onderstaand een kwatrijn van een soefi-dichter.
Terwijl ik hand in hand liep met mijn Geliefde,
Keek ik onbewust naar een bloem.
“Je moet je schamen”, zei Ze, en voegde eraan toe,
“Hoe kan je naar de roos kijken, terwijl Ik met je
ben.”
Betekenis:
Terwijl ik helemaal diep verzonken was in de gedachtenis (zikr)
van Allah,
Kwamen onbewust wereldse gedachten en verlangens in mij op.
Hoe durf je de wereld een plaats proberen te geven in je hart!
Als je Allah in je hart wil hebben, moet je de wereld daaruit
verbannen.

Bron: Boek voor kleine moslims
Uitg. IBEB, deel 6

Citaat

Koran 11:7 zegt: “En Hij (Allah) is Degene die de hemelen en de
aarde heeft geschapen in zes dagen…..” Zie ook 7:54. Dus het
heelal is in 6 dagen geschapen en ook de aarde in 6 dagen. Met
dagen wordt hier bedoeld perioden of fasen. Wetenschappers
zeggen dat het heelal de volgende fasen heeft doorlopen.

DJIHAAD
de ware betekenis

Noot: 10-43 wil zeggen een 1 met 43 nullen ervoor.
Ahmad Jhawnie

Om een dier te slachten dient een zo scherp mogelijk
voorwerp gebruikt te worden, waardoor het zo min mogelijk
pijn lijdt. Shaddad Ibn Aws vertelde dat de Profeet zei:
“Wees uitmuntend in het slachten; scherp uw mes zodanig,
dat het te slachten dier het minst te lijden krijgt.” (Muslim)
Verder kan worden vermeld, dat zelfs het kleinste dier niet
zonder geldige reden mag worden gedood. Abdullah Ibn
Amr vertelde dat de Profeet zei:
“Geen enkel mens doodt onterecht een mus of (iets) groters,
zonder dat God hem daarover zal ondervragen op de Dag
des Oordeels.” Er werd gezegd: “O Profeet! Wat is zijn
recht?” De profeet antwoordde: “Zijn recht is dat u het
slacht en opeet, en niet dat u het onthoofdt en
weggooit!’”

Website
Artikel van de week:

De eerste 2 fasen waren de belangrijkste fasen. Koran
41:12 benadrukt deze 2 fasen. Zij die concluderen uit
Koran 11:7 en 41:12 dat het heelal in 8 dagen werd
geschapen, hebben het dus mis.

Dieren
De islam gebiedt een juiste houding tegenover dieren.
Dieren moeten goed worden behandeld en mogen alleen
met gegronde reden worden gedood, zoals voor voedsel, of
indien bepaalde dieren het leven of de gezondheid in gevaar
zouden kunnen brengen.

Door onze zintuigen te trainen
krijgen we ogen die de essentie zien,
oren die alleen het goede opnemen en
lippen die alleen het nodige zeggen.
Zeker het proberen waard!

Schepping heelal in 6 dagen

0 – 10-43 seconde, oerknal (begin tijd-ruimte).
1. 10-42 - 10-32 seconde, kosmische inflatie (heelal in zeer korte
tijd zeer sterk opgeblazen).
2. 10-32 seconde – 1 seconde, ‘quarksoep’ (superhete vloeistof als
bouwstenen voor atoomkernen)
3. 1 seconde – 300.000 jaar, stabilisatie en expansie (hete
wolk van waterstof en helium; heelal troebel).
4. 300.000 – 1 miljard jaar, ontkoppeling straling van
materie (heelal doorzichtig).
5. 1 miljard – 12 miljard, vorming sterren, sterrenstelsels en
melkwegstelsels.
6. 12 miljard – heden, huidig heelal.

is:
“Wij hebben de kinderen van Israël voorgeschreven dat wie
een ziel doodt, ... is alsof hij alle mensen tezamen heeft
gedood, en dat wie het in leven houdt, is alsof hij alle
mensen tezamen heeft gered.” (Koran 5:32)
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Planten
De islam moedigt de mensen aan om te planten.
Djabir vermeldde dat de Profeet zei:
“Een moslim die een spruit plant, wordt op de Dag
des Oordeels beschouwd als armenbelasting te
hebben betaald, indien iemand zelfs maar het minste
voordeel eruit haalt." (Muslim)
Zelfs indien iemand zich realiseert dat de Laatste
Dag is aangebroken en zich haast om iets te planten,
ontvangt hij een beloning voor die daad, zoals de
Profeet ons leerde.
Land
Vele overleveringen van de Profeet Mohammed
geven aan, dat het land dient te worden beschermd
tegen vervuiling. Eén overlevering vermeldt dat God
van goedheid, reinheid en edelmoedigheid houdt, en
deze overlevering eindigt met een verzoek van de
Profeet aan de moslims om hun erven schoon te
houden.
De islam heeft een band geschapen tussen
geloof en reinheid. Abu Hurairah vertelde dat
hij van de Profeet heeft gehoord:
“Behoed u voor de twee daden die vervloeking
teweegbrengen: uw behoeften doen op de
weg die mensen afleggen of in de schaduw
(waar zij uitrusten)."
Andere overleveringen vermelden dat men zijn
behoeften ook niet moet doen in water (meren,
rivieren, enz.)
Artikel van prof. Mustapha Abu-Sway
Al-Quds university, Jeruzalem

