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Islam og muslimer  

I Allahs, den nådiges, den barmhjertiges navn  

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM): 

1. SALAM, som betyder fred. 

2. ISTISLAM, som betyder underkastelse, hengivelse og lydighed. 

Religionen Islam er den totale accept af Guds lære og vejledning, sådan som den er åbenbaret 

Hans profet, Muhammed (Gfvmh, Guds fred være med ham). En muslim er den, som tror på 

Gud og stræber efter at omstrukturere sit liv i henhold til Guds åbenbarede vejledning og Hans 

profets udtalelser.  

En muslim forsøger også at opbygge et samfund på samme basis. Betegnelserne 

"muhammedanisme" og "muhammedaner" anerkendes ikke af muslimer, som hverken tilbeder 

Muhammed (Gfvmh) eller tror, at han er stifteren af Islam.  

Ordet "Allah" er den korrekte måde, hvorpå man nævner Gud på arabisk. Det er et enestående 

udtryk, da det ikke kan bøjes i flertal. 

Budskabets sammenhæng  

Islam er ikke en ny religion. Det er i det væsentlige det samme budskab og vejledning, som 

Allah åbenbarede til alle Sine profeter: "Sig: Vi tror på Allah og på hvad Han har åbenbaret for 

os, og på hvad Han har åbenbaret for Abraham, Ismael, Isaak, Jakob og stammerne, og på det, 

der blev givet Moses, Jesus og profeterne fra deres Herre. Vi gør ingen forskel mellem dem og vi 

hengiver os selv til Ham." (Koranen 3:84) Det budskab, som blev åbenbaret for profeten 

Muhammed (Gfvmh), er Islam i sin omfattende, fuldstændige og endelige form.  

http://ommat.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=197:islam-kort-fortalt&catid=57:for-ikke-muslimer&Itemid=246
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Islams "fem søjler"  

Islam har fem grundsøjler: 

1. Trosbekendelsen: At bevidne, at ingen anden end Allah er tilbedelse værdig, og at Muhammed 

(Gfvmh) er Hans budbringer til hele menneskeheden indtil Dommedagen. Muhammeds (Gfvmh) 

profetskab forpligter muslimerne til at følge hans eksempel på enhver måde.  

2. De daglige bønner: De daglige bønner bliver foretaget 5 gange om dagen som en pligt overfor 

Allah. De styrker og sætter liv i troen på Allah og inspirerer én til en højere moral. De renser 

hjertet og forebygger fristelser i form af forseelser og onder.  

3. Fasten i Ramadan-måneden: Muslimer afholder sig ikke blot fra indtagelse af føde og væske, 

og seksuel omgang mellem ægtefæller fra lidt før solopgang til solnedgang, men også fra onde 

hensigter og ønsker. Fasten lærer én kærlighed, oprigtighed og hengivelse til Allah. Den udvikler 

hos den fastende en solid, social samvittighed, tålmodighed, uselviskhed og viljestyrke.  

4. Zakat, obligatorisk almisse: Årligt at betale 2,5 % af éns netto-opsparing i løbet af et år, som 

en religiøs pligt, og uddele dette beløb udelukkende til de fattigere dele af samfundet.  

5. Hadj, pilgrimsfærd til Mekkah: Skal udføres én gang i éns levetid, hvis man økonomisk og 

fysisk er i stand til det.  

Udover disse søjler bliver enhver handling, som sker med overbevisning om, at den opfylder 

Allahs vilje, betragtet som en tilbedelse af Allah. Islam pålægger en muslim troen på Allahs 

Énhed og Suverænitet, som gør at mennesket kan se meningen med universet, og meningen med 

eksistensgrundlaget for menneskeheden.  

Denne tro frigør mennesket fra enhver frygt og overtro ved at gøre det (mennesket) bevidst om 

tilstedeværelsen af den Almægtige Allah og dets (menneskets) forpligtelse over for Allah. Troen 

alene er ikke tilskrækkeligt. Den må blive udtrykt ved og prøvet med handling; derfor "de fem 

søjler", som er troens manifestation.  

Troen på én Gud forudsætter, at vi betragter hele menneskeheden som en familie under Guds 

Almagt; Gud, som er enhver levendes Skaber og Ernærer. Islam forkaster idéen om et udvalgt 

folk; troen på Gud og gode handlinger er således den eneste vej til Paradis. Der er således 

etableret direkte forbindelse til Gud uden noget mellemled, der går i forbøn for én.  

Mennesket og den frie vilje  

Mennesket er Guds højeste skabning. Det er udstyret med de ypperste muligheder. Det er relativt 

frit stillet med hensyn til vilje, handling og valg. Gud har anvist mennesket den rette vej, og 

profeten Muhammeds (Gfvmh) liv udgør et perfekt eksempel. Menneskets succes og frelse 

består i at følge disse anvisninger. Islam foreskriver ukrænkeligheden af menneskets 

personlighed og skænker lige rettigheder til alle uden at skelne til race eller køn.  

Guds lov, som den er fremsat i Koranen og som den kommer til udtryk i profetens liv, er hævet 

over alt i alle tilfælde. Den gælder i samme grad for både den højtstillede og den lavtstillede, 

både fyrsten og bonden, både herskeren og undersåtten.  

 



3 
 

Koranen og Hadith  

Koranen er Guds sidst åbenbarede ord og den primære kilde for den islamiske lære og lov. 

Koranen omhandler troens grundlag, moral, menneskehedens historie, tilbedelse, viden, visdom, 

forholdet mellem Gud og mennesket, og alle aspekter af menneskers indbyrdes forhold. Den 

Hellige Koran indeholder i væsentlig omfang omfattende instrukser, hvorpå der kan opføres 

solide systemer med social retfærdighed, økonomi, politik, lovgivning, retsvidenskab, lov og 

internationale relationer.  

Profeten Muhammed (Gfvmh) var selv en analfabet, som ikke kunne læse eller skrive. Dog blev 

den hellige Koran, i profetens levetid, lært udenad og skrevet ned af hans følger under hans 

opsyn. Koranens originale og fuldstændige tekst er tilgængelig for alle på arabisk; sproget 

hvorpå den blev åbenbaret. Der findes oversættelser af Koranens betydning på adskillige sprog.  

HADITH-samlingen, som er profeten Muhammeds (Gfvmh) instrukser, udtalelser og gerninger, 

og som omhyggeligt blev berettet og opsamlet af hans hengivne ledsagere, forklarer og uddyber 

Koranens verser.  

Meningen med tilbedelsen  

Islam foreskriver eller accepterer ikke ritualer alene, men fordrer hensigt og handling. At tilbede 

Gud er at kende Ham og at elske Ham, at handle i overensstemmelse med Hans lov i alle 

aspekter af livet, at påbyde godhed og forbyde forsyndelse og undertrykkelse, at være 

godgørende og retfærdig og at tjene Ham ved at tjene menneskeheden.  

Koranen forklarer tilbedelsen på følgende ophøjede måde: "Retfærdighed består ikke i, at I 

vender jeres ansigter mod øst eller vest, men (sandt) retfærdig er den, der tror på Allah og den 

yderste dag og englene og Bogen og budbringerne, og som af kærlighed til Ham giver af sin 

ejendom til slægtningene og de forældreløse og de fattige og den vejfarende og de, der bedende 

og til løskøbelse af de fangne/slaver, og som holder fast ved bønnen og betaler Zakat og de, der 

opfylder deres løfte, når de har afgivet det og de, der er udholdende i trængsler og nød og i 

krigstid. Sådanne er de, der er sande troende, og sådanne er de gudfrygtige." (Koranen 2:177)  

Islamisk livsførelse  

Islam stiller bestemte retningslinjer til rådighed for alle folkeslag til at blive fulgt af alle 

samfundslag. Den vejledning, den giver, er omfattende og indbefatter livets sociale, økonomiske, 

politiske, moralske og åndelige aspekter.  

Koranen påminder mennesket om formålet med dets liv på jorden, om menneskets pligter og 

forpligtelser over for sig selv, slægt og venner, samfund, medmennesker og sin Skaber. 

Mennesket har fået grundlæggende retningslinjer for et betydningsfuldt liv og er overladt til sig 

selv med spørgsmålet om menneskets eksistens som en udfordring, således at det (mennesket) 

kan omsætte disse høje idealer i praksis.  

I Islam er menneskets liv en sund, integreret énhed og ikke en samling af opsplittede og 

konkurrerende dele. Skræk og verdslighed er ikke adskilte dele af et menneske; de er forenet i 

menneskets natur.  
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Det historiske perspektiv  

Muhammed (Gfvmh) blev født i år 570 e.Kr. i byen Mekkah i Arabien.  

Han var fra en ædel familie; han modtog sin første åbenbaring, da han var 40 år gammel.  

Så snart han begyndte på at prædike Islam, blev han og hans ledsagere forfulgt og blev stillet 

over for hårde lidelser.  

Derfor blev han af Gud beordret til at drage til Medinah, en anden by i Arabien.  

I løbet af en kort tidsrum på 23 år, fuldendte han sin profetiske mission og døde i en alder af 63 

år. Han levede et perfekt liv og udgjorde et eksempel for alle mennesker, idet hans livsførelse var 

legemliggørelsen af Koranens lære.  

Islams logiske appel  

I sin klare og direkte måde at udtrykke sandheden på har Islam en vældig stor tiltrækningskraft 

på enhver, der søger efter lærdom. Islam er løsningen på alle problemer i tilværelsen og den viser 

vejen henimod et bedre og mere fuldkomment liv; et liv, hvor mennesker i alle dets stadier 

lovpriser Gud, den Almægtige Skaber og den Nådefulde Ernærer.  

Den muslimske befolkning i verden  

25 procent af verdens befolkning praktiserer islam. viser en ny undersøgelse.  

8. oktober 2009 

1,57 milliarder mennesker praktiserer islam. 

Det svarer til, at hver fjerde i verden er muslim. 

Forskere fra Princeton University står bag den omfattende undersøgelse. Det har taget forskerne 

tre år at finde frem til det præcise antal muslimer i verden. Et tal der tidligere har været baseret 

på skøn, skriver BBC. 

Undersøgelsen viser også, at der bor flere muslimer i Tyskland end i Libanon, og at Rusland har 

flere muslimske indbyggere end Jordan og Libyen tilsammen. 

"Den gængse opfattelse af, at alle muslimer er arabere, og at alle arabere er muslimer, bliver slet 

og ret udvisket af denne rapport siger lektor Amaney Jamal. 

Asien huser den største del af verdens muslimer. Godt 60 procent af muslimerne er bosat her, 

mens mellemøsten er hjemland for hver femte muslim i verden. 

Islam - løsningen på nutidens problemer  

Menneskets broderskab: De i materielt henseende udviklede lande er i stand til at sende folk til 

månen, men de kan ikke forhindre mennesket i at hade og bekæmpe sin næste. Islam har gennem 

de sidste 1400 år bevist i praksis, hvordan racisme kan bringes til ophør.  

Hvert år under Hadj (pilrimsfærden) kan det islamiske mirakel - broder- og søsterskab af alle 

racer - overværes ved selvsyn.  



5 
 

Familien: Familien, som er civilisationens fundamentale énhed, er i opløsning i alle vestlige 

lande. Islams familiesystem sætter mandens, hustruens, børns og slægtningenes rettigheder i en 

fin ligevægt. Islam forkynder menneskets uselviskhed, højsindethed og kærlighed i et 

velorganiseret familiesystem.  

Et altomfattende livssyn i harmoni Mennesker lever i henhold til deres livssyn. De verdslige 

samfunds tragedie består deri, at de ikke formår at knytte livets forskellige sider sammen. Det 

verdslige og det religiøse, det videnskabelige og det åndelige synes i industrilandene at være i 

konflikt med hinanden. Islam gør en ende på denne konflikt og bringer harmoni ind i menneskets 

livssyn. 

 


