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Actueel

Focus

Profetische boodschap
aan Oostenrijkers

Nationalisme

"Hij die welgevoed gaat slapen terwijl hij weet dat
zijn buurman honger lijdt, is geen moslim."
Dit bericht verspreidt de Profeet Mohammed
(vzmh) aan de Oostenrijkse bevolking via 426
electronische, verlichte en bewegende billboards
in de straten van 12 Oostenrijkse steden, evenals
in 10 metrostations in de hoofdstad Vienna.
Dit is deel twee van een campagne van de
Oostenrijkse moslims om de Profeet en zijn

barmhartige
leerstellingen
aan
hun
medelandgenoten bekend te maken. De kosten
bedragen ongeveer 90.000 Euro.
Het aantal Oostenrijkse moslims bedraagt
ongeveer 400.000, en de islam wordt beschouwd
als de tweede godsdienst in Oostenrijk, na het
Christendom. De islam werd in 1912 officieel
erkend in Oostenrijk.

Alweer hetze tegen de islam
In onze editie van 20 oktober j.l. hebben wij het
gehad over heel wat tegenslagen die de islam in
het westen te verduren krijgt. We zagen een
voorstel tot verbod van de Koran van de PVV in
Nederland, de spotprenten van de Profeet
Mohammed (vzmh) in Denemarken, enz. Nu
heeft men in Italië iets gevonden om de islam
belachelijk te maken, namelijk het printen van
Koranverzen op wcbrillen. Na klachten van
moslims zijn 2000
brillen
in
beslag
genomen. De Italiaanse
minister van Binnenlandse Zaken heeft de
moslims verzekerd dat
zulke
buitensporigheden in Italië niet
zullen worden toegelaten.

Papiamento Koran
Na 7 jaren van hard werken produceerden 25
vertalers een Koranvertaling in het Papiaments.
Deze taal wordt veel gesproken op de Caribische
eilanden, en komt voort uit het Spaans, Portugees,
Nederlands, en de West-Afrikaanse talen. Het was
volgens de vertalers een
moeilijke klus om deze
vertaling
gereed
te
krijgen
omdat
het
Papiaments een beperkte
woordenschat
heeft, in tegenstelling tot
het Arabisch. Het grote
aantal Caribische bekeerlingen tot de islam is
zeer blij met deze
vertaling.

Nationalisme, of de liefde voor het
eigen land, brengt nationale eenheid
teweeg, onderlinge samenwerking,
respect voor het eigen land en de
verworvenheden, en vele andere
voordelen, zolang het binnen
bepaalde grenzen blijft. Als deze
grenzen worden overschreden, kan
nationalisme in sommige gevallen
echter leiden tot ontoelaatbare
extremiteiten. Was het geen extreem
nationalisme, dat de Westerse
mogendheden
ertoe
dreef
kolonies in te stellen over de
gehele wereld? Was het geen
extreem nationalisme (Zionisme),
dat de Joden ertoe dreef een
deel
van
het
MiddenOostengebied te bezetten om
daar hun land Israël te stichten?
Was
het
geen
extreem
nationalisme,
tezamen
met
superioriteitswaanzin, dat Hitler
ertoe dreef miljoenen Joden te
vergassen? Is nationalisme niet
de
basis
voor
vele
grensgeschillen in de gehele
wereld? Vormt een soort van
"religieus nationalisme" heden
niet
de
basis
voor
integratieproblemen in vele Westerse
landen?
De Islam is geen voorstander van het
soort nationalisme dat verwordt tot
tribalisme, dat de eigen mensen
ondersteunt, zelfs als daarmee
moraal
en
ethiek
worden
overschreden. Of wanneer men
denkt: "Ik kies voor mijn land- of
partijgenoot, hetzij goed of slecht." De
Islam leert in de eerste plaats
universalisme; zo beschreef de
Profeet Mohammed (vzmh) de gehele
wereld als een moskee, puur en
schoon. Tot Allah behoren het Oosten
en het Westen (Koran 2:115).
We zullen nu enkele voorbeelden van
Islamitisch universalisme geven
uit de Heilige
Koran.
1. Eenheid en
universaliteit
van de basis-

hun kleuren nog veel mooier is. Deze
overweldigende verklaring in de
Heilige
Koran
aangaande
de
leringen van alle profeten: Volgens menselijke broederschap is een
de Koran moet een moslim alle solide basis voor vrede voor en onder
profeten van Allah accepteren, een ieder.
eerbiedigen en in hen geloven, Conclusie
zonder
onderscheid.
Zij Wij leven in een wereld waar
vertegenwoordigen
allen
één individuen,
groeperingen
en
broederschap van geloof: "Wij overheden zich aan diverse vormen
(moslims) maken geen onderscheid van geweld en terreur schuldig
tussen
wie
ook
van
Zijn maken. Dit wordt gedaan in de naam
boodschappers" (2:285, zie ook 4:163 van bepaalde ideologieën - bekromen 42:13). Deze aanhalingen sluiten pen vormen van nationalisme en
het idee van een "hokjesgeest", dat religie. Geweld bestrijden met zelfs
kan leiden tot haat of zelfs geweld nog verwoestender geweld versterkt
tegen volgelingen van andere die vicieuze cirkel alleen maar.
profeten, volledig uit.
Weinig aandacht wordt geschonken
2. Universele rechtvaardigheid:
Rechtvaardigheid is een universeel
concept dat nageleefd dient te
worden zonder bevoordeling van
naasten, zelfs ten opzichte van de
vijand: "O jullie die geloven,
wees oprecht voor Allah,
getuig op rechtvaardige
wijze; en laat de haat voor
een volk jullie niet aansporen
onbillijk te handelen. Wees
rechtvaardig; dat staat nader
tot de vervulling van jullie
plicht" (5:8).
3. Universele menselijke
broederschap: Sprekend tot
de gehele mensheid, stelt de
Koran: "O mensheid, waarlijk
hebben Wij jullie geschapen uit
een man en een vrouw, en jullie
gemaakt tot stammen en families,
opdat jullie elkaar zullen kennen.
Waarlijk is voor Allah de meest
edelmoedige
de
meest
plichtsgetrouwe onder jullie" (49:13).
Het vers begint met de aanhef "O
mensheid," waarin alle mensen zijn
begrepen, niet slechts de moslims.
Het herinnert de mensheid dat zij
behoort tot één familie met dezelfde
ouders, zij het een familie in
verscheidenheid.
Dit
is
een
herinnering dat verscheidenheid in
eenheid
en
eenheid
in
verscheidenheid mogelijk zijn. De
mensheid is als een boeket bloemen
waarbij iedere bloem op zich al mooi
is, maar de combinatie van alle
bloemen en de rijke diversiteit van

Spiritueel

Onderdruk uw
woede!
"Degenen die de grote zonden en
onzedelijkheden uit de weg gaan en, altijd
wanneer zij boos zijn, vergeven. ... De
vergelding voor kwaad is een straf
daaraan gelijk; maar wie vergeeft en zich
betert, zijn beloning ligt bij Allah. Hij heeft
immers de kwaaddoeners niet lief."
(Koran, 42:37, 40)
Een verstandig persoon weet dat boos
worden tijdverlies en verspilling van
energie is. Als men boos wordt, zijn
daarna inspanningen nodig om relaties,
die door de woede aangetast zijn, weer op
te bouwen. Het is veel beter om diep in te
ademen, aandacht te geven aan de
houding ten opzichte van de ander, en
niet te snel te antwoorden. Op die manier
verbetert en versterkt men de relaties met
anderen. (Bron: www.ivisep.org)

In april j.l. startten de
Amerikanen met de
bouw van een ‘veiligheidsmuur’ in Irak, om
de
vijandelijkheden
tussen de Sunni’s en de
Shia’s een halt toe te
roepen. In de afgelopen
zomer startten Iraakse
kunstenaars een campagne om deze muren
van kunstschilderijen te
voorzien. (ISIM news)

aan het vinden van de basisoorzaken
van geweld, zoals groot onrecht en
het vertrappen van de menselijke
waardigheid.
In plaats van de religie te

beschuldigen dat het onnodig geweld
rechtvaardigt, kan het constructief
worden gebruikt om het getij van
geweld
te
keren.
De
gemeenschappelijke waarden van
geopenbaarde godsdiensten kunnen
voor een groot deel hiertoe bijdragen.
Het is de plicht van de geestelijken en
religieuze geleerden om deze
waarden
te
verduidelijken
en
verkeerde interpretaties van de
geschriften op te helderen, niet alleen
aan andersdenkenden, maar ook
binnen
hun
eigen
religieuze
gemeenschap. Daarom is dialoog
binnen
de
eigen
religieuze
gemeenschap even hard nodig als
interreligieuze dialoog.
Bron: islamonline.net

