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Actueel

Risaalah TV

Bijna kwart van de wereldbevolking
belijdt Islam

Nieuwe serie documentaires
Na de zeer interessante serie “Wetenschappelijke
wonderen uit de Koran”, die begin dit jaar in 7 delen
werd uitgezonden, is Risaalah TV vorige week
zondag gestart met een nieuwe serie. Deze “miracle
serie” zal in iets meer dan 10 delen worden
uitgezonden en bevat wonderen uit het dagelijks
leven, waar wij over het algemeen niet bij stilstaan.
Hoe wonderlijk functioneert bijvoorbeeld ons oog?
Of ons afweersysteem?
De series, die gebaseerd zijn op werken van Harun
Yahya, tonen hoe wonderlijk Allah alles heeft
geschapen, en hoeveel wij als mensen hebben om
dankbaar voor te zijn. Kijken dus!

De wereld telt op dit moment circa 1,57 miljard
Moslims. Dat staat gelijk aan ongeveer 23
procent van het totale aantal mensen op aarde,
zo meldde een Amerikaans onderzoeksinstituut
in een rapport dat vorige week verscheen.
Het PEW Research Center's Forum on Religion
& Public Life stelt in het 62 pagina's tellende
document dat 87 tot 90 procent van de Moslims
aanhanger is van de soennitische stroming. De
schatting van het aantal sjiieten loopt uiteen van
10 tot 13 procent. De meeste sjiieten (tussen de
68 en 80 procent van het totaal) leven in slechts
vier landen: Iran, Pakistan, India en Irak.
Iets meer dan één op de twintig inwoners van
Europa staat te boek als Moslim. Bijna de helft
Overzicht van landen met meer dan 1 miljoen Moslims
van alle 38 miljoen Europese Moslims woont in
Rusland. Nederland telt volgens de Amerikaanse
en verspreiding van de Moslimgemeenschappen op
onderzoekers 946.000 Islamieten. Dat is ongeveer 5,7
aarde. De onderzoekers hebben informatie verzameld in
procent van de bevolking.
232 landen en territoria. Een groep van ongeveer vijftig
Acht op de tien Moslims wonen in landen in Azië, het demografen uit de hele wereld werkte mee aan het
Midden-Oosten en Noord-Afrika. Meer dan 300 miljoen onderzoek. Circa 1500 bronnen werden geraadpleegd.
geloofsgenoten wonen in landen waar ze een
Een exact beeld van het aantal Moslims op aarde was er
minderheid vormen. Deze minderheidsgroepen zijn
tot nog toe niet. Eerdere ramingen liepen zeer ver uiteen,
desondanks vaak zeer omvangrijk. India bijvoorbeeld is
van 1 miljard tot 1,8 miljard.
in meerderheid Hindoeïstisch, maar beschikt ook over de
op twee na grootste Moslimpopulatie (161 miljoen) ter Volgend jaar wil het Amerikaanse onderzoeksinstituut
wereld. Alleen Indonesië en Pakistan tellen meer een soortgelijk rapport opstellen over het aantal
Moslims, respectievelijk 203 miljoen en 174 miljoen.
Christenen op aarde. Ook moet dan een studie
Het rapport biedt volgens de opstellers het meest verschijnen die de groei van het aantal Moslims in kaart
recente en best onderbouwde overzicht van de omvang brengt.

Religieus

Composttraining aan Moslims
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Het “Institute for Food and Management” (IFM)
organiseerde op 4 oktober jl. in samenwerking met
Stichting Ecosystem 2000, het B.O.G. en het
bestuur van Raditul Islam een eendaagse
composttraining. Hieraan namen meer dan 60
personen uit Islamitische verenigingen deel. De
cursisten leerden van de levensmiddelentechnoloog
Reinier Taus hoe een composthoop moet worden
gemaakt. Op Ied ul-Adha kan het slachtafval in de
composthoop worden gezet, zodat er na enige
maanden hoogwaardige mest ontstaat. Het afval
wordt volgens dhr. Taus over het algemeen niet op
milieuvriendelijke wijze verwerkt. Hij stelt dat een
gouden regel binnen de Islam is dat men het milieu
moet koesteren, behouden en onderhouden.

Het verschil tussen die 2 tijdstippen is 7 uren en 4 minuten.
Voor welke van de hierboven vermelde tijdstippen dienen wij
te kiezen? Te beoordelen naar een hadith (gezegde) van de
Profeet Mohammed (vzmh) kiezen voor het eerste, zonder
enige uitstel. Die hadith is als volgt. “Haal voordelen uit vijf
zaken voordat vijf (andere) zaken zich voordoen:
1. Maak nuttig gebruik van je jeugd voordat je oud wordt.
Een van de zeven personen die op de Oordeelsdag een
speciale genade van Allah zal ontvangen, is de persoon die in
zijn jeugdjaren Allah aanbad c.q. aan Hem gehoorzaam was.
2. Maak nuttig gebruik van je gezondheid voordat ziektes (en
epidemieën) jou treffen.
Er zijn twee zegeningen die door veel mensen worden
onderschat, heeft de Profeet gezegd, en die zijn gezondheid
en vrije tijd.
3. Maak nuttig gebruik van je rijkdom voordat armoede je treft.
De Profeet heeft gezegd: “Waarlijk, het geld dat je uitgeeft aan
liefdadigheid is jouw geld, en het geld dat je achterlaat (na je
dood) is van je erfgenamen.”
4. Maak nuttig gebruik van je vrije tijd voordat je het (te) druk
hebt.
Je tijd nuttig besteden wil zeggen, je tijd zodanig besteden dat
jij en je medemens daaraan voordelen hebben in deze wereld
en in het hiernamaals, en dus je tijd niet DODEN.
5. Maak nuttig gebruik van je leven voordat de dood je
overvalt.
In de Koran 23:99-100 lezen we: “Totdat,
wanneer de dood tot een van hen (de
zondaren) komt, zegt hij (smekend): “Mijn
Heer (O Allah), stuur mij terug (geef me
uitstel). Opdat ik goed kan doen in hetgeen
ik heb nagelaten (opdat ik kan inhalen wat ik
heb verzuimd om te doen). (Dan zal er
worden gezegd): “Absoluut niet (In geen
geval uitstel)......” Zie ook Koran 63:10-12.
Besteed met vlijt uw levenstijd,
En houd u zich voor Gods roep bereid,
Behoed uw hart, bewaar u rein,
Elk uur kan wel het laatste zijn!
Ahmad Jhawnie

Tijdens het Islamitisch Offerfeest in december vorig
jaar heeft Stichting Ecosystem 2000 geassisteerd
bij het verwerken van het slachtafval middels
composteren. De restproducten (bloed, organen en
darminhoud) werden op het terrein van een moskee
gecomposteerd en na 6 maanden was het geheel
veranderd in hoogwaardige zwarte aarde.
De Stichting is voornemens een industriële
compostwerf op te zetten. Hiermee wordt enerzijds
een hygiënische, veilige en milieuvriendelijke
verwerking van organisch restmateriaal (afval)
beoogd, en anderzijds het beschikbaar stellen van
hoogwaardige compost. Zie voor meer informatie:
www.ecosystem2000.sr.org/compost

Spiritueel
Spirituele boodschap (over God)
Mahatma Gandhi
"Er is een ondefinieerbare mysterieuze kracht
waarvan alles doordrongen is, ik voel het hoewel ik
het niet zie. Het is deze ongeziene kracht die
zichzelf laat voelen en alle bewijskracht uitdaagt,
omdat het zo anders is dan alles dat ik via mijn
zintuigen waarneem. Het overstijgt de zintuigen.
Maar het is mogelijk om het bestaan van God tot op
zekere hoogte te beredeneren. Zelfs in de normale
wereld is het zo dat mensen vaak niet weten wie
hun regeerder is of waarom/hoe hij regeert, maar ze
weten dat er een macht is die regeert. [...]
Ik voel […] dat er orde heerst in het universum, er is
een onveranderlijke wet die heerst over alles dat
bestaat of leeft. [...]
Ik merk – terwijl alles om me heen continu verandert
of sterft – dat onder alles dat verandert een levende
Macht is die niet verandert, Die alles bijeenhoudt,
Die schept, vernietigt en herschept. Die bezielende
kracht is God, en aangezien niets dat ik via de
zintuigen waarneem zal blijven bestaan, zal slechts
Hij blijven bestaan.
En is deze Macht weldadig of kwaadwillig? Ik zie het
als puur weldadig, omdat ik kan zien dat tussen de
dood leven bestaat, dat tussen de onwaarheid
waarheid bestaat, dat in de duisternis licht bestaat.
Hieruit leid ik af dat God Leven, Waarheid en Licht
is. Hij is Liefde. Hij is de Opperste Goedheid. Maar
hij is geen God die slechts het intellect tevreden
stelt. God moet over het hart heersen en het
omvormen. Hij moet Zichzelf uitdrukken in elke
handeling van Zijn dienaar. Dit kan slechts
geschieden door een volledige zelfrealisatie, veel
werkelijker dan de vijf zintuigen ooit zullen kunnen
bereiken. Waarnemingen van de zintuigen zijn vaak
onwaar en bedrieglijk, hoe echt ze ons ook mogen
lijken. Zelfrealisatie buiten de zintuigen om is
onfeilbaar. Dit wordt niet door verstandelijk bewijs
aangetoond, maar door het omgevormde gedrag en
karakter van degenen die de ware aanwezigheid
van God in zich hebben gevoeld. Deze getuigenis
kan worden gevonden in de ervaringen van een
ononderbroken lijn van profeten en wijzen in alle
landen. Het ontkennen van dit bewijs is het
ontkennen van zichzelf. Deze zelfrealisatie wordt
voorafgegaan door een onwrikbaar geloof.
Hij die zelf het bestaan van God's aanwezigheid
wil aantonen, kan dat doen door een levend
geloof. Aangezien geloof zelf niet kan worden
aangetoond door verstandelijk bewijs, is de
veiligste weg om te geloven in de […]
overheersing van de morele wet, de wet van
waarheid en liefde. Het uitoefenen van geloof kan
het best geschieden door vastberaden te zijn om
alles, dat tegen waarheid en liefde ingaat, te
verwerpen. Ik beken dat ik geen reden heb om via
verstandelijke redenering overtuigd te raken.
Geloof overstijgt rede. […].”
Geciteerd ter gelegenheid van Mahatma Gandhi's
140ste geboortedag op 2 oktober 2009

