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Hvad er Islam

“Islam” er et arabisk ord, der betyder 
fred og underkastelse. En praktiserende 
muslim bestræber sig på at underkaste 
sig helhjertet for Gud og derved opnå fred 
i dette liv såvel som i livet efter døden. 
“Muhammedanisme” er  en misvisende 
betegnelse for Islam og fornærmer 
selve dens ånd og budskab. Den sidste 
af de Abrahamitiske religioner er Islam, 
hvor de to forudgående er Jødedom 
og  Kristendom. Islam er en religion, der 
er baseret på åbenbaringer, som oplyser 
om troen på én Gud og den vejledning, 
som Gud har åbenbaret for profeterne. 
Når man siger Islams profeter, inkluderer 
det derfor profeter som Abraham, 
Moses, Salomon og Jesus: dermed er 
Islam ikke en ny religion, men den 
sidste kulmination og opfyldelse af den 
samme grundlæggende sandhed som 
er åbenbaret af Gud gennem alle hans 
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profeter til ethvert andet folk (Koranen, 
3/84). 

En mand ved navn Muhammed tilbragte 
tid alene i Hira-hulen i omkring år 610 
e.Kr., hvor han regelmæssigt trak sig 
tilbage fra trængsel og travlhed i den travle 
handelsby Mekka, for at fundere over 
livets mysterier. Muhammed var kendt 
som “den pålidelige” blandt sine venner 
og familie, da han  altid var oprigtig og 
ærlig i sin omgang med andre. Det var 
mod slutningen af måneden Ramadan i 
løbet af den nat, der nu er kendt og fejret 
som Qadr-natten, da åbenbaringerne 
af Koranen begyndte at blive overbragt 
gennem ærkeenglen Gabriel til profeten 
Muhammed (fred være med ham). 
Han fortsatte med at modtage disse 
åbenbaringer i 23 år. Versene blev husket 
og skrevet ned af ledsagere og tilhængere 
af profeten Muhammed og er den samme 
bog (Koranen), som muslimer stadig 
læser den dag i dag. 

Ud over Koranen har muslimer 
beskrivelser af profetens liv og sædvane 
(Sunnah). Dette inkluderer aspekter som 
bøn og rituel afvaskning, detaljerne om, 
hvordan man udfører pilgrimsfærden 
og mange andre praktiske vaner, der 
illustrerer troen på en Gud. Profetens ord 



og handlinger, som er  blevet erfaret af 
tidens folk, er også blevet overleveret og 
nedskrevet. Disse er kendt som hadith 
og tjener som en vejledning til, hvordan 
man tror og lever efter religionen Islam.

Hvad tror muslimer på?

1. Én Gud: Muslimer tror på den Ene, 
Unikke, Uforlignelige, Barmhjertige Gud, 
den eneste Skaber og Opretholder af 
universet. Muslimer foretrækker at bruge 
det arabiske navn for Gud,  “Allah”, fordi 
det ikke har nogen flertal, feminin eller 
diminutiv, der kunne være forbundet 
med afgudsdyrkelse (f.eks. guder, 
gudinder eller halvguder). 

2. Englene: Muslimer tror, at Allah 
skabte englene af sådan en natur, at de 
kan hverken begå synder eller have køn. 

3. Profeterne: Som led af troen på, at 
Allah sendte sine budbringere og profeter 
til hele  menneskeheden, accepterer 
muslimer inderligt de bibelske profeter, 
som også er nævnt i Koranen, hvilke 
blandt andet inkluderer Adam, Ismail, 
Isak, Moses, David og Jesus (fred være 
med dem). Alle profeter var mennesker 





som os, de var til forskel blot udvalgte 
eksempler for deres folk og de begik 
ingen synder. Muslimer accepterer Jesus 
som en profet, tror på jomfrufødslen og 
viser ham stor respekt. Hans navn (Isa) 
er nævnt i Koranen næsten hundrede 
gange. 

4. Bøgerne: At tro på Allahs hellige 
bøger, der blev sendt før Koranen og at 
tro på Koranen som det sidste ord fra 
Allah, er en søjle i den muslimske tro. 
Koranen blev åbenbaret for den sidste 
profet, Muhammed, gennem ærkeenglen 
Gabriel. Den bekræftede og afsluttede 
således alle tidligere åbenbaringer, der 
blev sendt til menneskeheden gennem 
Allahs budbringere. Koranen er et mirakel 
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på mange måder, for eksempel kan det 
nævnes, at dens betydning og bud stadig 
gælder i moderne tid, og at versene i 
Koranen aldrig er i modstrid med den 
moderne videnskab. 

5. Skæbnen og guddommelig 
bestemmelse: En muslim tror på 
guddommelig bestemmelse, hvilket 
vedrører Allahs ultimative magt. Det 
betyder, at Allah er den Alvidende, 
Almægtige og  Allestedsværende. Han 
har viden og magt til at gennemføre sine 
planer. Denne verden er ikke ligegyldig 
for Allah. Allah er den Alvidende, den 
Retfærdige og den Kærlige, og hvad end 
han gør, så indeholder det en visdom, 



selvom vi nogle gange ikke altid kan 
forstå det.

6. Genopstandelsen og dommedag: 
Følgende vers forklarer betydningen af 
at tro på trosprincipperne, inklusive den 
sidste dag: 

”Gudfrygtighed er ikke, at I vender 
ansigtet mod øst eller vest. Men den 
gudfrygtige er den, der tror på Allah, 
på Dommens Dag, englene, Bogen og 
profeterne og giver ud af det, han ejer, 
af kærlighed til Ham, til slægtninge, 
fædreløse og fattige, vejfarende og 
tiggere, til frikøb af slaver, og som 
udfører bønnen og giver almissen. (De 
gudfrygtige) holder deres løfte, når de 
lover noget, viser tålmodighed under 
nød og sygdom og under modgang. Disse 
er de sande (i troen). Disse er de sande 
gudfrygtige.” (Koranen, 2/177).

Hvad er Islams fem søjler?

1. Shahadah (trosbekendelse) 

Der er fem søjler i Islam, den første 
er trosbekendelsen, shahadah, en 
simpel formel, som alle de troende 





udtaler: ”Der er ingen gud undtagen 
Allah, og Muhammed er Allahs tjener 
og sendebud. ” Disse ord skal siges 
med oprigtig overbevisning og uden 
tvang.  Betydningen af denne bekendelse 
er troen på, at det eneste formål med 
livet er at tjene og adlyde Gud, og dette 
opnås ved at følge eksemplet fra profeten 
Muhammed; budbringeren til alle 
mennesker indtil dommedagen. Enhver, 
der erklærer shahadah, er muslim, 
selvom han / hun ikke overholder andre 
pligter, der kræves af muslimer i Islam. 

2. Salah (fem daglige bønner) 

De daglige bønner etableres fem gange 
om dagen som en pligt over for Allah. 
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De styrker troen på Allah og inspirerer 
mennesket til en højere moral. Salah 
renser hjertet og forhindrer fristelse 
til forseelser og ondskab. Mandlige 
muslimer opfordres i høj grad til at udføre 
deres fem daglige bønner i moskeen 
sammen med menigheden. Kvindelige 
muslimer kan frit bede, hvor de synes.

3. Sawm (faste) 

Muslimer faster i Ramadan-måneden. 
Dette betyder ikke kun afholdelse fra 
mad, drikke og ægteskabelig samleje fra 
daggry til solnedgang, men også fra onde 
intentioner og fristelser. Den belærer om 
kærlighed, oprigtighed og hengivenhed. 
Den udvikler en sund social samvittighed, 
tålmodighed, uselviskhed og viljestyrke. 
Den hjælper også de velhavende med at 
forstå vanskelighederne hos dem, der 
lider af sult.

4. Zakah (renselse af rigdom) 

Islamisk tilbedelse er ikke begrænset 
til det åndelige aspekt alene. Materielle 
forpligtelser gælder for dem, der har råd 
til det. Zakah er den årlige betaling på 2,5% 
af ens nettoopsparing og kommercielle 
aktiver, der har været opbevaret i et helt 
år. Dette udføres som en religiøs pligt og 
en renselse af ens formue. Summen skal 
bruges direkte på det fattigere segment 





af samfundet. Det kræves, at muslimer 
hjælper de fattige, forældreløse og 
trængende ved at give dem mindst et fast 
beløb for at lette deres liv i et forsøg på at 
slippe af med ulighed. Islam opfordrer 
altid muslimer til at dele deres materielle 
muligheder med de mindrebemidlede. 

5. Hajj (Pilgrimsrejse til Mekka) 

Denne pligt skal udføres en gang i en levetid 
såfremt man har de sundhedsmæssige 
forhold og økonomiske midler til at gøre 
det. I løbet af de sidste 1.400 år er det 
Islamiske mirakel om ægte broderskab af 
alle racer og nationer blevet set i aktion, 
når muslimer samles til pilgrimsrejse, 
Hajj, årligt i den hellige by Mekka, hvor 
Allahs hus, Ka’bah, ligger. Som det 
eneste pilgrimssted og retningen for de 
fem daglige bønner, Ka’bah, en gammel 
kubisk formet bygning fra Abrahams tid, 
er nu omringet af omkring tre millioner 
muslimer hvert år, alle i hvide klæder, i 
Hajj-perioden.

Disse er Islams rituelle forpligtelser, 
som hver især har en indre åndelig 
virkning for de oprigtige: derfor er tro og 
oprigtighed væsentlige komponenter i 
disse handlinger. Ud over disse rituelle 
forpligtelser gør muslimer personlige 
bønner kendt som dua. 



Frelse i Islam 

I Islam fødes ethvert menneske 
syndfrit: der er ingen arvesynd. 
Hver person er ansvarlig for sine 
egne handlinger, og ingen skal bære 
andres byrder (Koranen, 6/164). Hver 
person er inspireret af Allahs viden 
og er naturligt tilbøjelig til Islam før 
fødslen. Det er derfor vores ansvar at 
søge Allahs vejledning og holde vores 
hjerter rene mod korruption. Allah er 
alles dommer, og ingen har ret til at 
give frelse eller diktere straf undtagen 
Ham. 
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Moske 

Moskeen er i sin mest basale form 
simpelthen et rent område, der er bestemt 
til bønner. Moskeer overalt i verden 
har taget forskellige arkitektoniske 
former, der afspejler lokale kulturer. 
De  spænder fra fritliggende pavilloner 
i Kina og detaljerede gårdspladser i 
Indien til massive kupler i Tyrkiet  og 
glas- og stålkonstruktioner i USA. Når 
man går ind i en moske, imponeres man 
over arkitekturen og den kalligrafiske 
dekoration baseret på det arabiske skrift 
eller af synet af rummelighed på dette 



sted, hvor muslimer har samlet sig i 
århundreder til de fem daglige bønner og 
andre religiøse tjenester. 

Fredagsbønnen er valgfri for kvinder 
og obligatorisk for mænd til at 
etablere i moskeen, og er en ugentlig 
menighedsbøn, der inkluderer en 
prædiken (khutbah) af imamen, der 
adresserer sociale problemer samt 
leder muslimer til et dydigt liv. Imamen 
reciterer eksempelvis følgende vers 
fra Koranen i slutningen af enhver 
prædiken: ”Sandelig, Allah befaler 
jer retfærdighed, godhed og at give 
til (trængende) slægtninge, og Han 
forbyder jer uanstændighed, det urette 
og opsætsighed. Han formaner jer,for 
at I må tænke efter. ” (Koranen 16/90) 
I Islam er det ikke nødvendigt at være 
i en moske for at bede, da Gud ikke 
er begrænset til en bygning. Profeten 
Muhammed (fvmh) sagde: “Hele jorden 
er en moske.” En traditionel moske 
består af en kuplet bygning og en 
minaret, hvorfra kaldet til bøn udføres. 

Der er intet alter, kun et stort rum til at 
bede i fællesskab og ofte også en mihrab 
(niche) for at indikere retningen af 
Mekka, som muslimer står rettet mod, 
for at udføre deres bønner. 
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Bøn og kald til bøn 

De fem daglige bønner udføres af 
muslimer som et centralt element for 
udøvelsen af Islam. Efter udførelse 
af en bestemt form for afvaskning, 
wudu’, hvor dele af kroppen i.e. ansigt, 
arme og fødder vaskes, påbegyndes 
bønnen. Denne inkluderer bestemte 
bevægelser og recitationer fra Koranen 
i sin oprindelige arabiske form. En 
cyklus med bøn kaldes en rakah, og 
der udføres varierende antal rakah 
for hver af bønnerne. Bøn i Islam 
involverer kroppen, sindet, og sjæl 



og er en ihukommelse og overgivelse 
midt i hverdagen. Den er et par 
minutters afbræk fra bekymringerne fra 
hverdagslivet, der kan tilføre de andre 
aktiviteter en følelse af fred og formål. 
Med hensyn til menighedens etablering 
af bøn, står muslimer i rækker, skulder 
til skulder, hvilket symboliserer 
ligestilling mellem alle troende. 

Tidspunktet for bønner beregnes i 
henhold til solens bevægelse: for 
eksempel begynder middagsbønnens 
tid, når solen netop er passeret sit 
højdepunkt på himlen. Derfor ændres 
bedetiderne i løbet af året og afhænger 
også af, hvor man er placeret på kloden. 
Således er der ikke engang et øjeblik 
uden en bøn over hele verden. 

For at minde folk om bedetiderne, 
reciteres “adhan” (bønnekald) på arabisk 
fra minareterne. Dette gøres af en 
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muazzin, der vælges 
til  opgaven baseret 
på reciteringsevner 
og god karakter. Den 
allerførste muazzin 
var Bilal, en etiopisk 
sort muslim, en 
ledsager til profeten 
Muhammed, som 
var kendt for sin 
smukke stemme. 



Oversættelse af bønnekald 

Allah er størst, Allah er størst. 

Allah er størst, Allah er størst. 

Jeg bevidner, at der ikke er nogen anden 
gud end Allah. 

Jeg bevidner, at der ikke er nogen gud 
undtagen Allah. 

Jeg bevidner, at Muhammed er Allahs 
sendebud. 

Jeg bevidner, at Muhammed er Allahs 
sendebud. 

Kom til bøn! Kom til bøn! 

Kom til frelse! Kom til frelse! 

Allah er størst! Allah er størst!

Der er ingen Gud udover Allah.
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