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Actueel
‘Halaal’ zoekmachine

Risaalah TV 1 jaar

Voor Moslims die wel willen surfen op internet, maar niet tegen
'ongepaste sites' willen aanlopen is er nu de zoekmachine
ImHalal, bedacht en gemaakt door het Nederlandse bedrijf AZS
Mediagroup. Volgens het bedrijf is er onder de miljoenen
Moslims een groeiende behoefte aan hulpmiddelen om veilig te
kunnen surfen. Dat doet ImHalal door voor elke site te bepalen
of de inhoud ervan 'halal' of 'haram' is.
Wie een zoekterm intikt bij ImHalal, krijgt in de resultatenlijst
alleen sites te zien die 'halal' zijn. Wie een term intikt die
mogelijk 'zondige' resultaten oplevert krijgt een waarschuwing
te zien, waarbij drie fasen van haram mogelijk zijn.

In Ramadan vorig jaar, op 21 september 2008,
startte de Stuurgroep Islam met een TV programma
onder de naam “Risaalah TV”. Inmiddels zijn er 52
edities voorbereid en uitgezonden, voornamelijk met
documentaires en speeches.
Afgelopen Ramadan startte Risaalah TV met een
eigen praat- en discussieprogramma onder de naam
“Risaalah TV Chat”. Dit programma is inmiddels
tweemaal uitgezonden; meerdere edities zijn in
voorbereiding.
Gezien de vele reacties die op het programma
binnenkomen - zowel van Moslims als van nietMoslims - kan worden geconcludeerd dat met het

Islamitische conferentie Rusland
In Rusland zal van 24 tot 26 september voor het eerst een
grote conferentie worden gehouden die tot doel heeft om
strategische banden met het land en de groeiende
Moslimgemeenschap te smeden. De conferentie, die zal
worden geopend door de Russische president, zal worden
bijgewoond door toppers uit Rusland en uit Islamitische landen.
Rusland heeft reeds vijf jaren de status van 'observer' bij de
Organization of the Islamic Conference (OIC). Onder andere
zal worden gesproken over internationale samenwerking
tussen Rusland en Islamitische staten, evenals samenwerking
op het gebied van Islamitisch bankieren, wetenschap, cultuur
en onderwijs.
De Islam is met 23 miljoen volgelingen, ofwel 15% van de
bevolking, de tweede grootste religieuze groep in Rusland.

Sfeerbeelden Ied ul-Fitr, 20-9-2009

Religieus
Vasten en Navraatri
De Koran vermeldt in 2:183 dat het vasten aan de Moslims is
voorgeschreven zoals het aan degenen vóór hen was
voorgeschreven. Eén van de perioden van vasten in andere
godsdiensten is de periode van Navraatri, gedurende welke
onze Hindoebroeders en -zusters bepaalde voedingsmiddelen
niet nuttigen.

Onafhankelijkheidsplein, Ied comité S.I.S.
Midden: DNA voorzitter P. Somohardjo,
rechts minister M. Hassankhan van BiZa

De Navraatri periode wordt doorgebracht met gebeden en
festiviteiten. Het is een periode van zelfreflectie en
terugkoppelen naar de Oorsprong. Evenzo vierden de Moslims
wereldwijd eerder deze week het Ied ul-Fitr feest, na een
periode van vasten als geestelijke reiniging gedurende de
maand Ramadan.
Gedurende Navraatri vindt de zoeker de ware Bron via vasten,
gebed, stilte en meditatie. Nacht wordt ‘raatri’ genoemd omdat
het rust en verjonging brengt. Het is interessant dat de Koran
ook van een Nacht spreekt - de nacht waarin de Koran aan de
Profeet Mohammed (vzmh) werd geopenbaard als spiritueel
licht voor de mensheid.
Vasten ontgift het lichaam, stilte reinigt ons spreken en brengt
geestelijke rust, en meditatie brengt ons terug naar ons
diepste, werkelijke Zelf.

Ied ul-Fitr salaat, hoofdmoskee Surinaamse
Islamitische Vereniging, Keizerstraat

Het is bekend dat de Profeet Mohammed (vrede zij met hem)
zijn eerste openbaring ontving gedurende een periode van
vasten en meditatie in de grot Hira (dit wordt in het laatste
gedeelte van de Ramadan herdacht, in de nacht die Lailat alQadr wordt genoemd). Het is dus heel belangrijk dat wij
mensen deze methoden toepassen om contact te zoeken met
de Almachtige God.
Navraatri is dus het feest van de ziel, en als het op de juiste
wijze in acht wordt genomen, kan het trots en extreme vormen
van begeerten en afkeer wegnemen. Ook volgens de Koran
(2:183) is het vasten belangrijk om zulke vormen van gedrag te
elimineren, aangezien men door het vasten taqwa, ofwel
nabijheid tot God, moet bereiken. Zo heeft de Profeet
Mohammed gezegd: "Als iemand de valsheid en dergelijke
daden niet achterwege laat, heeft Allah er geen behoefte aan
dat hij zijn voedsel en drank achterwege
laat." Dus zowel in het Moslimvasten
gedurende de Ramadan als in het
Hindoevasten van Navraatri is het hoofddoel
om slechte gewoonten op te geven, om ons
beter te gedragen tegenover elkaar, en om
dichter tot God te komen.
Als we in beschouwing nemen de intense
gebeden in de avonden, het geestelijk
zuiveren van zichzelf, het vasten en de
meditatie, merken we dat de 9-daagse
Navraatri periode (dit jaar in de periode 19-27
september) sterke gelijkenissen vertoont met
de laatste 10 dagen van de Islamitische
vastenmaand Ramadan.

Ied ul-Fitr salaat, Surinaamse Moeslim Associatie,
iedgaah Livorno

programma zeker in een behoefte wordt voorzien.
Risaalah TV wordt iedere zondagochtend om 9:00
uur uitgezonden op RBN TV, kanaal 5, en iedere
zaterdagmiddag om 17:00 uur op Pertjajah TV,
kanaal 28.
De redactie krijgt regelmatig verzoeken binnen tot
nabestelling van DVD’s van de uitzendingen. Om
hieraan tegemoet te komen, zijn DVD’s van alle
edities voorbereid; 4 edities per schijf (speeltijd 4
uren), te bestellen bij de redactie van deze krant.
Hieronder de inhoud van de DVD’s.
Overzicht uitzendingen Risaalah TV
september 2008 - september 2009
DVD 1 (edities 1-4):
Documentaire: Muhammad, Legacy of a Prophet
Documentaire: Through the historic lands of the Quran (1 & 2)
Speech: Brothers from different mothers
DVD 2 (edities 5-8):
Documentaire: Through the historic lands of the Quran (3 & 4)
Documentaire: Moslims & Joden in het Midden-Oosten
Documentaire: Hadj infofilm
Speech: Winning our children back to Islam
DVD 3 (edities 9-12):
Documentaire: In the footsteps of the Prophet (1 & 2)
Documentaire: Historie van de Islam in Syrië
Documentaire: True Islam
Documentaire: De jeugdjaren van Mohammed
Documentaire: A journey to Hajj and Umrah
Documentaire: Arrogantie, het karakter van Satan
Kinderprogramma: The world of Plants
DVD 4 (edities 13-16):
Documentaire: De periode vóór Mohammed’s missie
Documentaire: Wetenschappelijke wonderen uit de Koran (1-3)
Speech: Islam & Democracy
Speech: The truth about holidays
Speech: Hoe een Talliban gevangene de Islam ontdekte
DVD 5 (edities 17-20):
Documentaire: Wetenschappelijke wonderen uit de Koran (4-7)
Speech: The Beauty of Islam (Cat Stevens, ofwel Yusuf Islam)
Speech: Islam: past, present and future
DVD 6 (edities 21-24):
Film: Malcolm X
Documentaire: de beginjaren van Mohammed’s missie
Speech: Erfenis van de Moslims in Spanje
Speech: Bijdrage van de Islam aan de moderne wetenschap
DVD 7 (edities 25-28):
Film: The Message. Historische film uit 1976 over Mohammed,
met in de hoofdrollen Anthony Quinn, Irene Papas e.a.
Speech: Overeenkomsten Islam-Hindoeïsme 1 (Zakir Naik)
DVD 8 (edities 29-32):
Documentaire: In de voetstappen van de Profeet (reis door
historische plaatsen uit de tijd van de Profeet)
Documentaire: For men of understanding (wonderen uit natuur)
Speech: Overeenkomsten Islam-Hindoeïsme 2 (Zakir Naik)
Speech: Dilemma of the Muslim youth today
Speech: Why the West is coming to Islam 1 (Zakir Naik)
DVD 9 (edities 33-36):
Moederdag special
Kinderprogramma: Mothers and their kids in the animal world
Documentaire: For men of understanding (wonderen uit natuur)
Speech: Islam in het kort
DVD 10 (edities 37-40):
Documentaire: Islam, Empire of Faith
Speech: Similarities Islam-Christianity 1 (Zakir Naik)
Speech: Women in Islam through Western eyes
DVD 11 (edities 41-44):
Speech: Islam, slavery and the African
Speech: Similarities Islam-Christianity 2 & 3 (Zakir Naik)
Documentaire: Answers from the Quran
Speech: Islam en de moderne wereld (Haroen Badloe)
Speech: Is terrorism a Muslim monopoly? 1 (Zakir Naik)
DVD 12 (edities 45-48):
Speech: Is terrorism a Muslim monopoly? 2 (Zakir Naik)
Documentaire: In the footsteps of the Prophet
Documentaire: Pray as you have seen me pray (cursus salaat)
Film: Cat Stevens wordt Yusuf Islam (zijn reis naar de Islam)
Speech: Een gedachte achter het bestaan (Sharda Ahmadali)
DVD 13 (edities 49-52):
Documentaire: Muhammad, Legacy of the Prophet
The Deen Show: Christenmissionaris die de Islam aannam
Risaalah TV Chat: Moslimjongeren over actuele kwesties

