‘Evangelische Christenen’ danken nu Allah
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Leiders van de “emerging/emergent church” beweging binnen het evangelische christendom “vieren” (observing) de maand Ramadan, zo schrijft de auteur van de bestseller “The Islamic Antichrist”, Joel Richardson, die beweert dat het beest van Openbaring hoogstwaarschijnlijk uit de
moslimwereld moet opkomen.1
Joel Richardson schrijft in een WND-commentaar vandaag:
“Dit jaar heeft een groep van ‘Emergent Christians’, geleid
door Brian McLaren, een van de meest invloedrijke pastors
van Amerika, aangekondigd dat zij de heilige maand van de
moslims zullen ‘vieren’, samen met een ‘moslimpartner’ …
Ramadan is de maand waarin moslims hun god, Allah, danken voor het openbaren van de Koran aan Mohammed, hun
profeet. Op zijn persoonlijke blog, heeft McLaren recent zijn
intenties aangekondigd: ‘Wij, christenen, zoeken ons nederig
met moslims te verenigen in deze viering van Ramadan als
een God-erende uitdrukking van vrede, gemeenschap en nabuurschap’”.
Richardson stelt de vraag of zulke “viering” eigenlijk niet gelijk
staat met een onderschrijving van de islam.
Hij wijst hierop:
“Every year, during the ninth month on the Islamic calendar, the Muslim world celebrates a
month long fast known as Ramadan. The timing of the fast in the month of Sha’aban is specifically intended to commemorate the month in which the Quran was ‘sent down’ or ‘revealed’ to
Muhammad. During Ramadan, Muslims will abstain from smoking or drinking, from sex or
sexual thoughts and eating during the daylight hours. Muslims also believe that good deeds done during Ramadan will be doubly credited before Allah”.
Richardson voegt eraan toe dat McLaren niet zal vasten voor de redding van zijn moslimvrienden.
Hij schrijft:
“Instead he is seeking through the practice of this Islamic ritual to promote ‘the common good,
together with people of other faith traditions’”.
Lees meer: WorldNetDaily, 24 augustus 2009.
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Deze bewering is geheel voor rekening van Richardson. Belangrijk hier is wat hij zegt over brian McLaren.
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