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Kort om islam

Islam betyder underkastelse un-
der Allah. Allah er navnet på den 
gud, muslimerne tror på. En mand 
ved navn Muhammed, stiftede re-
ligionen. Han levede ca. 570-632 
efter Kristus i Arabien og mente 
om sig selv, at han var Allahs pro-
fet. Efter Muhammeds død blev 
hans forkyndelse samlet i den bog, 
der kaldes koranen. Muslimerne 
tror, at denne bog er en fuldstæn-
dig og ufejlbarlig kilde til at kende 
Allahs vilje. 
Vejen til frelse går gennem hengi-
velse (islam) og et moralsk liv. Is-
lams lære er sammenfattet i fem 
søjler. 

1. Trosbekendelsen: Shahadah
Fremsigelsen af deres tros-
bekendelse. ”Der er ingen 
Gud uden Allah og Muham-
med er hans sendebud”. Det 
er denne bøn, der blandt 
andet lyder fra minareten, 
når der kaldes til bøn, og den 
indgår også som en del af de 
fem daglige bønner, som en 
muslim skal bede.

2. Tidebønnen: Alzalat
 Muslimerne skal bede fem 

gange om dagen på bestemte 
tider, uanset hvor de måtte 
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befinde sig.  De lægger sig 
ned på et tæppe med ansig-
tet vendt mod Mekka. 

3. Almisse: Zakat
De skal også give almisse. 
Denne form for almisse/ 
betaling kaldes zakat. Alko-
hol og tobak er forbudt for 
muslimer at bruge.

4. Fasten Sawm under Rama-
danen
En måned i året er fastemå-
ned. Da hverken spiser eller 
drikker de hele dagen, men 
om aftnen/natten har de lov 
til det.

5. Pilgrimsfærd til Mekka
Man skal helst have været 
på pilgrimsrejse til Mu-
hammeds fødeby, Mekka, 
mindst en gang i livet. Den-
ne by ligger i Saudi-Arabi-
en. Der skal de gå rundt om 
en sort firkantet bygning, 
som kaldes Kaba’en. I denne 
bygning er en sort sten ind-
muret.  Til sidst skal de kys-
se stenen. Muslimerne tror, 
at denne sten har en histo-
rie helt tilbage til Adam. Før 
Muhammed besluttede at 
dette skulle være centrum 

for Islam, var bygningen et 
hedensk Gude-hus.

Muslimerne tror kun på én gud, 
Allah. Enkelte hævder, at det er 
den samme som vores Gud. Men 
en sådan påstand kan vi ikke være 
enige i. Man kan tale om, at en-
kelte træk i Islam ligner vores tro. 
Fx regner muslimerne med Jesus, 
men ikke som Guds Søn. For dem 
er han kun en profet. Læren om 
treeenigheden regner muslimer-
ne for flerguderi. 
For Muslimerne er Allah ikke kun 
stor, heller ikke bare den største. 
Allah er helt anderledes, en fjern 
og uopnåelig gud. Han er større, 
stærkere, rigere osv. end alt men-
nesket kender. Enhver tanke et 
menneske kan have om Allah er 
derfor mangelfuld og forkert, han 
er ingen personlig Gud. Allah be-
finder sig udenfor alle følelser og 
begreber. 
I kristendommen beder vi også til 
en almægtig Gud. En Gud der har 
skabt alt og opretholder alt, men 
også en gud som kom til os i skik-
kelse af Jesus.  En Gud som vi må 
kalde for far. Det er altså et meget 
fortroligt, og personligt forhold til 
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Gud, som vi som troende kristne 
har til Gud den almægtige. 
Muslimerne ved heller ikke om 
de bliver frelst, når de dør. De hå-
ber, at de har levet godt nok, ved 
at overholde de fem søjler, men 
samtidig er Allahs handlinger 
uden for menneskets fatteevne. At 
de har efterlevet de fem søjler er 
ingen garanti for frelsen. Frelsen 
er ene og alene Allahs beslutning. 
Allah afgør om den enkelte får lov 

at komme i himmelen. I modsæt-
ning hertil lærer de kristne,  at 
Bibelen lover os frelsen af nåde 
alene for Jesus skyld, når vi tror 
på ham som vores frelser. 
Muslimernes helligdom kaldes en 
moské.  Her udøver de deres reli-
gion. Der bedes og fejres højtider. 
Her undervises i koranen og som-
metider gives der også husly for 
fattige. 
Muslimerne har også en anden 

tidsregning end vores. Deres år 0 
er år 622 e. kr. Det var det år Mu-
hammed flyttede fra Mekka til 
Medina. Desuden regnes måne-
derne ud fra månens faser. Der-
for falder de enkelte måneder lidt 
forskelligt hvert år. Det ses fx når 
fastemåneden, Ramadanen, for-
skydes med 10 dage hvert år.


