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Actueel / Maatschappij
Imam op non-actief
De imam van de As-Soennah-moskee in Den Haag,
Nederland, is geschorst en uit het bestuur gezet. Een
van de redenen is, dat de imam ongeregistreerde
nikaah (moslimhuwelijk) voltrok, wat illegaal is en in
strijd met de afspraak gemaakt in 2008 met de
burgermeester van de stad waar de moskee staat.
Het bestuur schreef hierover aan de imam: “Het bestuur
herinnert U eraan dat het voor niemand is toegestaan
om anderen volgens het islamitisch recht in de echt te
verbinden binnen de stichting, tenzij beide partijen hun
identiteitskaarten en een officiële authentieke
huwelijksakte, afgegeven door de gemeente, hebben
overlegd.”
Bron: De Telegraaf

Aan onze christenbroeders en -zusters
wensen wij een gezegende Paasviering toe.
Moge Pasen voor ons allen een spirituele
wedergeboorte zijn, zodat we dichter komen
bij ons ware levensdoel; God vinden door een
goede levenswijze.

Religie / Gezondheid
Medicinale honing
Medicinale honing doodt bacteriën die betrokken zijn
bij wondinfecties, zoals de MRSA- en de ESBLbacterie. Aan de honing worden biologisch actieve
moleculen toegevoegd die het genezingsproces
versnellen en wondinfecties tegengaan.
Microbioloog Paul Kwakman bij
het AMC, onderzocht de
toevoeging van bepaalde
antimicrobiële peptiden
aan honing. Deze
moleculen hebben een
functie in het
afweersysteem van planten
en dieren, doordat ze bacteriën
kunnen doden.
Kwakman maakte een menselijke peptide na en
gebruikte daarnaast een ontworpen peptide. Vooral
deze laatste leidde in de honing tot een snellere
doding van de bacteriën.
De medicinale honing werkt minder goed dan
gangbare antibiotica. Het werkt wel goed tegen
antibiotica-resistente bacteriën, zoals MRSA, E.coli en
ESBL. Over ESBL is de laatste tijd veel ophef ontstaan
omdat deze veelvuldig in kippevlees is aangetroffen.
Een andere methode om medicinale honing te maken,
komt van de Wageningse onderzoeker Hans Helsper.
Hij liet een aan tabak verwante plant een
wondhelende peptide humaan EGF, maken door het
coderende gen in de plant in te bouwen.

Dhikr (gedenken van Allah)
"Gedenkt Mij daarom, dan zal Ik jullie gedenken en
weest Mij dankbaar en weest Mij niet ondankbaar".
(Koran, 2:152)
Dhikr, het gedenken van Allah SWT door Zijn
na(a)m(en) in zuiver geconcentreerde toestand
steeds te herhalen, wordt aanbevolen cq opgedragen
in de Heilige Koran, behalve in bovengenoemd vers
ook in o.a. de verzen 3:41, 4:103, 20:14 en 29:45.
Het wordt opgedragen aan een ieder om
zodoende dichterbij Hem te komen, Zijn liefde te
ervaren en om betere Moslims te worden. Het is
gebleken dat het steeds herhalen van Zijn naam
(met daaraan gekoppeld een gevoel van zuivere
liefde en nederigheid) bepaalde centra in de
hersenen stimuleert en activeert. De neurale aktiviteit
verhoogt ( en zo ook de bio-elektrische energie) en
deze activeert op zijn beurt niet aktieve
hersengebieden. Dit heeft tot gevolg dat de
hersenwerking wordt verruimd en het denk-,
interpretatie- en onthoudingsvermogen worden
verhoogt. Deze theorie werd bevestigd in 1993 door
wetenschappers van The Washington University na
een serie onderzoekingen met PET-scans.
"... Gedenk jouw Heer veel en prijst (Zijn Glorie) in
de avond en in de ochtend." (Koran, 3:41)
Drs Jimmy Kromosoeto

De peptide kwam daardoor in de nectar van de plant
terecht. Bijen zetten deze nectar om in honing, met
behoud van humaan EGF. Helsper stelde vast dat het
werkzame peptide in de honing zat.

Religie / Maatschappij
Maulana: ‘boycot Facebook’

De onderzoeken van B-factory, Hans Helsper en Paul
Kwakman werden in februari gepubliceerd in de
vakbladen Plant Biology, en het Europan Journal of
Clinical Microbiology en Infectious Diseases.
Bron: www.voedingnu.nl

Een moslimgeestelijke genaamd maulana Hanif Luharvi
doet een beroep op
moslims om Facebook te
boycotten. Hij zegt zich
ervan bewust te zijn dat
internet en mobiele
telefoons voordelen
hebben, maar de nadelige
gevolgen veroorzaakt door
deze technologieën
kunnen soms meer zijn dan de voordelen (naar analogie
van Koran 2:219).

Noot van de redactie: de Koran attendeerde ons
reeds eeuwen geleden op de genezende
werking van honing. Zo lezen we in verzen
16:68-69:
"En jouw Heer openbaarde aan de bij: Maak
korven in de bergen en in de bomen en in
wat zij bouwen. Eet dan van alle vruchten en
loop onderdanig langs de wegen van jouw
Heer. Uit hun buiken komt een drank voort in
vele tinten, waarin genezing schuilt voor de
mensen. Daarin schuilt zeker een teken voor mensen
die overwegen."

Enkele redenen tot boycot zijn:
1. De jongeren worden zo in beslag genomen door
internet en mobiele telefoons dat ze verder afdrijven van
de bevelen van Allah. Men heeft tijd zat om te chatten of
games te spelen, maar om de Koran te lezen of het
gebed te verrichten, is er geen tijd.
2. De oprichter van Facebook, Mark Zuckerberg,
organiseerde in 2010 een competitie (of verleende
medewerking daaraan) om cartoons te tekenen van de
Profeet Mohammed (vzmh).
3. Mensen zetten hun foto’s op Facebook wat kan leiden
tot allerlei ongewenste situaties, met alle gevolgen van
dien.
Kortom, internet en mobiele telefoons zijn gunsten van
Allah die men verplicht is op de juiste manier te
gebruiken, en niet om tijd en geld te verspillen en om
anderen te kwetsen.
Ahmad Jhawnie

Website

Noot van de redactie:
Vele zaken die wij van Allah hebben gekregen, kunnen
we gebruiken om goed te doen of om kwaad te doen,
aan ons de keus. Een uitdaging aan vooral de jeugd is
om de gunsten van Allah op zo´n manier te gebruiken,
dat het een goede uitwerking heeft op zichzelf en hun
omgeving. Zo kan Facebook ook gebruikt worden om
goede tips, spirituele informatie e.d. met anderen te
delen.

Artikel van de week:

Het Paasfeest
Lees op www.ivisep.org
- Ar-Risaalah krant gemist?
- Vorige editie van Risaalah TV gemist?
Download op www.ivisep.org
Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek naar ‘ivisep’ op Facebook en ‘like’ ons!

Spiritueel
Gouden eigenschappen
"Wees vriendelijk en genadig tegenover de mensen,
want allen zijn Zijn schepselen. Onderdruk hen niet
met uw tong, handen of op enige andere wijze. Werk
altijd ten goede van de mensheid. Laat nooit op
onbehoorlijke wijze uw trots over anderen gelden, zelfs
niet over degenen die onder u zijn geplaatst. Gebruik
nooit beledigende taal tegen wie ook, zelfs als hij u
heeft beledigd. Wees nederig in geest, vriendelijk en
zacht, en vergevend, mededogend tegenover iedereen
en wens het goede voor hen, zodat u geaccepteerd
zult worden.
Er zijn vele mensen die pretenderen vriendelijk, zacht
en vergevend te zijn, maar van binnen zijn ze wolven.
Er zijn vele mensen die van buitenaf rein lijken, maar
in hun harten zijn ze krengen. U kunt alleen in de
tegenwoordigheid van de Heer toegelaten worden als
u rein bent, zowel van buiten als van binnen.
Als u groot bent, wees genadig en heb geen
minachting voor degenen die klein zijn. Als u wijs en
goed onderlegd bent, dien dan de onwetenden met
woorden van wijsheid. Verlang er nooit naar hun
onwetendheid te schande te maken door te proberen
te pronken met uw eigen geleerdheid. Wanneer u rijk
bent, moet u de armen dienen in plaats van hen te
behandelen met egoïstische en minachtende
hoogmoed."
Bron: De Ark van Noach
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Citaat van de week
Respect zullen we alleen dan ontvangen,
als we ook respect aan anderen geven.
Laten we dat voor ogen houden
in onze dagelijkse relaties.

