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Islam Aminah Tønnsen Hent PDF Islam – min hjertesag er Aminah Tønnsens personlige beretning om mødet
med islam og livet som muslim. Vi følger hende fra opvæksten i en dansksindet lærerfamilie i Flensborg til
årene i 1970’erne, hvor hun stifter familie i Marokko. Da hun efter mødet med den islamiske kultur beslutter

at blive muslim, engagerer hun sig i projekter i ind- og udland, der arbejder for religionsdialog og
antidiskrimination.

Allerede i sin første tid som muslim blev Aminah Tønnsen opmærksom på, hvorledes den kønsligeværdighed,
som Koranen taler for, er blevet påvirket af patriarkalsk tankegods i Mellemøsten i en sådan grad, at islam
oftest fremstår som en kvindeundertrykkende religion. Også Koranens åbne og rummelige verdens- og

menneskesyn har måttet vige pladsen for snæversyn og fordømmelse af det anderledes.
Derfor ønsker hun at vise, at islam er blevet misrepræsenteret. Med udgangspunkt i sine egne oplevelser og
gennem en nyfortolkning af Koranen og hadith-litteraturen, giver hun således et bud en anderledes forståelse

af islam. Her lægger hun vægt på, at individet har ansvar for selv at træffe sine valg i forhold til tro og
handling, og at man på den måde kan bruge islam som led i sin personlige udvikling.

Uddrag af bogen:
Ligesom Ali Ahmed Knud Holmboe, Muhammad Asad og mange andre, fandt også jeg i islam denne

inderlige samhørighed med det guddommelige, som jeg aldrig fandt som kristen – selvom jeg er både døbt og
konfirmeret. Jeg måtte erkende, at nogen havde grebet ind og holdt hånden over mig og min familie i

situationer, hvor det sagtens kunne være gået gruelig galt, og hvor jeg tidligere bare havde følt, at heldet
havde været med os. Jeg fandt min vej – den vej, der giver mig fred i sjælen og styrke til at klare livets op- og

nedture, og som gør, at jeg hviler i mig selv som menneske og har overskud til at være noget for andre.

Faktisk havde jeg opgivet tro som en mulighed, da jeg som 35-årig fandt islam; men aldrig siden har jeg
været i tvivl om, at jeg traf det rigtige valg ved at bekende mig til islam. Lige gyldigt, hvor meget islam så
end er blevet nedgjort, kritiseret, hånet og latterliggjort i medierne; lige gyldigt, hvor mange komplet

usaglige, enøjede og perfide angreb der rettes imod islam og muslimer; lige gyldigt hvor mange afstumpede
og åndsformørkede såkaldt lærde muslimer udtaler sig om ”det sande islam”, og lige gyldigt hvor tåbeligt og
u-islamisk mange muslimer opfører sig, så har jeg aldrig tvivlet på Guds uendelige nåde og barmhjertighed
endsige på islam som den absolutte sandhed. Jeg har fuld tillid til, at Guds vejledning er vejen til et godt og
harmonisk liv og til fred i verden, og jeg kan uden tøven sige: ”Dér har jeg rod, derfra min verden går.”

Om forfatteren:
Aminah Tønnsen er født i Sønderborg og opvokset i Flensborg. Hun var bosat i Nordafrika 1970-1978 og
blev muslim i 1983. Hun er forfatter til en række bøger om islam og holder ofte foredrag over emnet.
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