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Udvalgte skriftsteder til overvejelse
1. Koranen blev ifølge islamisk tradition overdraget af Allah til 
profeten Muhammed i Arabien gennem en lang række åbenbaringer. 
De er nedskrevet efter hans død.

Sura 43.2-3: ”Ved den tydelige skrift! Vi (Allah) har gjort den til en arabisk 
Koran, måske vil I være forstandige og se, den er Skriftens Moder hos os, (dvs. 
hos Allah), ophøjet og viis!”

I Sura 72.1-2 siger Muhammed: ”Det er blevet mig indgivet (åbenbaret), at en 
flok djinner lyttede og sagde: Se, vi har hørt en vidunderlig Koran, som leder 
den rette vej”. I Sura 17.106 bliver det klart, at Allah nedsender ”en Koran, som
Vi (Allah) har delt op i enkeltdele, for at du skal fremsige den for menneskene 
efterhånden, og vi har bragt den som en nedsendelse”. Dette er grunden til, at 
bogen anses for ufejlbarlig, da den er Allahs egen bog.

Islam lærer, at koranen er skrevet i øverste Himmel ”af hænderne af fromme 
og ædle skrivere” (Sura 80.15) og derfra nedsendt til nederste Himmel, hvorfra
den lidt efter lidt er overbragt profeten Muhammed, gennem englen Gabriel.

Dette er dog kun nævnt i Sura 2.91, som er opstået sent i Medinatiden. I Sura 
26.193 står, at den er formidlet Muhammed af Ruhu´l-Amin, ”den troende 
ånd”, og i Sura 53.5 er Koranen formidlet af Schadidu ´l-Ouwwa, ”en, som er 
skrækkelig i sin magt”.

Koranen er ifølge almindelig ortodoks islamisk lære åbenbaret Muhammed på 
arabisk fra originalen i den 7. Himmel og kan derfor ikke oversættes.

Muslimer mener, at Koranen er en identisk kopi af Allahs lovbog. Enhver 
tolkning og ændring af dette himmelske skrift ville være en forfalskning.

Kilde 1: Korankommentaren af Rolf Slot-Henriksen.

2. Krig mod vantro er befalet de Troende, da de skal bortskaffe alt 
urent i Verden.

I sura 2.192 giver Allah en tydelig ordre: ”Dræb dem og slagt dem, hvor som 
helst du finder dem, og fordriv dem fra alle de steder, hvorfra de har fordrevet 
jer”.

Sura 2.216 foreskriver: ”Krigen mod [de vantro] er befalet jer, selv om den 
skulle være jer imod; men det er vel muligt, at det, der er godt for jer, skulle 
være jer imod, og det er muligt, at I kan lide noget, som ikke er godt for jer. 
Allah ved, men I ved ikke.

Sura 8.12 opmuntrer de troende med Rædselsverset: Jeg vil indjage rædsel i 
dem, der er vantro – og I troende, skær deres (de vantros) halse over og hug på
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enden af deres fingre. Sådan skal det gå dem, der er i opposition til Allah og 
hans sendebud (Muhammed).

Sura 8.56: Sandelig, de værste dyr for Allahs åsyn er dem, der er vantro 
[utaknemmelige], og som ikke vil tro, dem, du sluttede en pagt med, og som 
brød deres pagt hver eneste gang, og som ikke frygtede Allah.

3. Bogholderi foreskrives i Allahs bog: Sura 4.82:

Sura 4.82: ”Og de siger: Lydighed (er vor lov) – men når de går bort fra dig, så 
tilbringer en del af dem natten med rådslagninger om andre ting end det, du 
har sagt. Men Allah skriver op, hvad de rådslår om. Vend dig fra dem og sæt 
din lid til Allah, og Allah er tilstrækkelig som beskytter”.

I muslimske lande har man ikke brug for KGB, Sicherheitspolizei eller FBI. Deres
opgaver klarer Allah selv ned til den enkelte medborger, muslim eller vantro. 

Sura 78.30: Og over alle ting har Vi ført regnskab til bogs.

Sura 69.20-21: Regnskabsbogen tages frem på Dommedag: Hvad da den 
angår, som får sin bog i højre hånd, han vil sige: Kom, læs min 
(regnskabs-)bog, jeg vidste visselig, at jeg skulle møde mit regnskab.

Det er viden om, at Allah fører regnskabsbog, Skudsmålsbog: Den 
guddommelige løgn over muslimernes handlinger. Regnskabsbogen tages frem 
på Dommedagen. Det er viden om dette regnskab, der gør muslimen angstfuld 
og aggressiv. Muslimen er overvåget døgnet rundt som i en fremtidsroman.

4. I kampen mod de vantro tages alle midler i brug, også løgnen, som 
de benævner Taqiya.          Her demonstrerer muslimen Allahs slette 
egenskaber. Den guddommelige løgn kan muslimen bruge, hvis han er i akut 
knibe. Denne løgn er sanktioneret i Koranen i Sura 4.142: ”Sandelig, hyklerne 
forsøger at overliste Allah, men Han vil overliste dem”. Muslimen skal følge 
Koranens bud. Han skal derfor bruge taqiya, hvis det fremmer hans og Allahs 
sag. Ellers får han ikke point i Allahs bogholderi. Troende muslimer bruger dette
kneb i medierne hver dag. Men uvidende medarbejdere ved medierne forstår 
det ikke. De kan højst forestille sig, at der er tale om intelligente kneb, sådan 
som de selv kunne klare sig med i en snæver vending.

Profeten brugte taqiya ved forhandlingerne i Hudaibija i 628, og Ægyptens 
præsident Anwar Sadat brugte taqiya ved indgåelse af Camp David-aftalerne i 
1978, 1350 år senere, (2)5512-19. Ved München-mødet i 1938 mellem Hitler og 
Chamberlain brugte Hitler sin egen strategi for brugen af løgnen. Det ser ud, 
som om Hitler arbejdede med Taqiya! Han brød aftalen!

5. Udvandring til vantro lande, erobring og kamp mod urenhed

Koranen slår fast, at Islam betyder underkastelse. På arabisk hedder fred 
salam. På arabisk konsonantskrift skrives begge slm. Derfor bilder muslimerne 
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godtroende folk ind, at islam betyder fred! Dette forklarer denne løgns 
fremkomst.

Vers 9.20 siger om udvandring til vantro lande: De, som tror og udvandrer og 
med deres gods og med blod kæmper for Allahs sag, indtager den højeste rang
hos Allah, og det er dem, som vil sejre.

Koranen fortæller herom, sura 9.39 i Pligtverset: Hvis I ikke udvandrer, vil Han 
straffe jer med en smertelig straf og vil i jeres sted vælge et andet folk, og I vil 
sandelig ikke gøre Ham skade. Og Allah har magt over alle ting.

Når de vantro sagsbehandlere opdager, at der er begået ulovligheder eller 
mangelfuldheder under ”flugten”, vil de returnere ”flygtningen” til sit 
muslimske hjemland. Den danske sagsbehandler henvender sig nu til 
hjemlandets indrejsemyndigheder for at erfare nærmere forklaringer med 
henblik på at sende ”flygtningen” tilbage til sit hjemland. De muslimske 
myndigheder meddeler da, at hjemsendelse er for farlig for flygtningen. 
Sagsbehandleren i muslimerland ved, at flygtningen er rejst ud til vantro land 
på Allahs bud. I islam er det ulovligt at trodse Allahs bud. Den muslimske 
sagsbehandler vil derfor på Dommedag blive sendt til den evige ild i Helvede. 
Så hjemsendelsen må aflyses. Derfor oplyser de muslimske sagsbehandlere, at 
det er for farligt for ”flygtningen” at vende tilbage. Koranen siger herom i Sura 
8.56: ”De værste skabninger for Allah er dem (kufr), der afviser Ham og ikke vil
tro”. Se også Sura 40.71-73. Hvis den muslimske sagsbehandler accepterer at 
tage flygtningen tilbage, efter at sagsbehandleren har trodset Allahs bud, bliver
sagsbehandleren sendt til den evige ild i Helvede på Dommedag.

Modtræk mod dette snyderi er, at man returnerer snydeflygtningen med magt. 
Det kunne være at sætte dem i en transportabel kasse efter, at de er bundet 
forsvarligt, så domstolenes kendelser kan blive realiseret. Og husk: Muslimen 
opererer stadig under Ahmad ibn Hanbals Musnad hadith: ”Sværdet”, sagde 
Muhammed, ”er nøglen til himlen og helvede. En dråbe blod, der udgydes for 
Allahs sag, en nat tilbragt under våben, er til mere gavn end to måneder 
tilbragt med faste og bøn. Den, der falder i kamp, får sine synder tilgivet”.

6. Koranen siger om de vantro:

Sura 9.5: Sværdverset: O, når de forbudte (hellige) måneder er forbi, så dræb 
de vantro, hvor I end træffer dem, og grib dem, og belejr dem, og lur dem op i 
ethvert baghold. Men omvender de sig og beder (den muslimske) bøn og 
betaler krigsskat, så giv dem vejen fri. Sandelig, Allah er den tilgivende, den 
barmhjertige.

Sura 8.56: Sandelig, de værste dyr for Allahs åsyn er dem, der er vantro, og 
som ikke vil tro.
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Udvandringen sker til vantro lande. De skal fjerne de urene fra Verden. De 
udvandrer og kommer til vantro lande under påskud af, at de kommer fra 
områder med krig og sult, og hvor de har været udsat for tortur. Når så 
myndighederne vil returnere dem til hjemlandet, meddeler immigrations-
myndighederne, at deres hjemland stadig er farligt for dem at komme til. Så får
de lov til at blive! Hvad sker der? Myndighederne ved, at de er rejst ud på 
Allahs bud. Hvis myndighederne trodser Allahs ordrer, vil de på Dommedag 
blive sendt ned i Helveds ild. Udvandrerne har en god sag. Under sags-
behandlingen har de brugt taqiya. Det giver point i Allahs regnskab. For 
eksempel med udgangspunkt i Sura 4.142, som siger: Sandelig, hyklerne 
forsøger at overliste Allah, men Han vil overliste dem. Eller i Sura 14.4: Allah 
vildleder, hvem Han vil, og hvem Han vil, vejleder Han. Udlændingen kan også 
skaffe sig adgang til det vantro land ved at frekventere en klinik, der kan 
kamuflere udvandreren, så det ser ud, som der har været brugt tortur for at 
gøre udvandreren rejseklar eller mere professionelt at uddanne ”patienten” i, 
hvordan man kan ”spille” forurettet svarende til gængse lidelser hos 
udvandrere. Her er det vist på sin plads at citere Ahmad ibn Hanbals Musnads 
hadith: ”Sværdet”, sagde Muhammad, ”er nøglen til Himmel og til Helvede”. 
”En dråbe blod, der udgydes for Guds sag, en nat tilbragt under våben, er til 
mere gavn end to måneder tilbragt med faste og bøn. Den, der falder i kamp, 
får sine synder tilgivet”.

Når emnet er udvandring, er nøgleordet: Slusere.

De optræder i flere vers. Typisk som i Sluserverset, Sura 8.74: Og de, som kom 
til at tro (på Allah) og udvandrede og anstrengte sig i kampen på Allahs vegne, 
og de, som gav husly og hjælp, disse er i sandhed de troende, for dem er der 
tilgivelse og en rigelig forsørgelse.

Disse slusere skal på Dommedagen serviceres med en særlig stor 
opmærksomhed. Om udvandrerne også har betalt sluserne millioner af $, det 
skal hver enkelt iagttager afgøre med sig selv. Men det er vel ikke sandsynlig, 
nu hvor Koranen fortæller om slusernes guddommelige indsatser!

7. Koranens stærkeste skriftsted er Kapitel 4, vers 48. Det skal vi 
beskæftige os med nu.

Sura 4.48 lyder: Allah tilgiver ikke, at man sidestiller nogen (eller noget) med 
Ham, men Han tilgiver alt andet derudover, for hvem Han vil. Og dem, som 
tilskriver Allah partnere, begår i sandhed en alvorlig synd.

At gøre det lovlige ulovligt, eller det ulovlige lovligt, svarer i virkeligheden til 
shirk, det vil sige at sidestille sig selv eller andre med Allah. Dette er den 
alvorligste synd i islam.
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Kilde: At være Europæisk Muslim, Tariq Ramadan, Hovedland 2002, side 95, 
kilde 4.

Somme tider forekommer det os under koranlæsningen, at Muhammed i sin 
iver ikke har forstået, hvad de åbenbarede vers egentlig betyder. Således er 
det med:

Sura 3.152: Vi vil kaste rædsel i de vantros hjerter, fordi de har stillet guder ved
siden af Allah, for hvilke Han ikke har åbenbaret nogen fuldmagt. Deres bolig er
ilden! Og slemt er de uretfærdiges hjemsted!

Sura 4.151-153: Sandelig, de som ikke tror på Allah og Hans sendebud og 
ønsker at gøre forskel på Allah og Hans sendebud og siger: Vi tror på nogle, og 
vi tror ikke på andre – og som ønsker at slå ind på en mellemvej – Disse er de 
virkeligt vantro – og Vi har beredt de vantro en forsmædelig straf! Men de som 
tror på Allah og Hans sendebud og ikke gør forskel mellem dem - sådanne vil Vi
snart give deres belønning, og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.

Sura 4.81: Den, der adlyder sendebuddet, adlyder i virkeligheden Allah, og den,
der vender sig bort – nuvel, Vi har ikke sendt dig som vogter over dem.

Sura 4.80: He that obeys the Apostle obeys God. As for those that pay no heed,
know then that We have not sent you to be their keeper. Dawood´s 
oversættelse af Koranen.

Sura 4.153: Men de, som tror på Allah og Hans sendebud og ikke gør forskel 
mellem dem – sådanne vil Vi snart give deres belønning, og Allah er Tilgivende,
Barmhjertig.

Sura 4.152: As for those that believe in God and His apostle and discriminate 
against none of them, they shall be recompensed by Him. God is forgiving and 
merciful. Dawood´s oversættelse.

Sura 4.48 forbyder muslimer at gå I dialog med vantro. Det er Allah, der laver 
love.

8. Muslimen på arbejdspladsen

På danske arbejdspladser er lederen normalt en vantro dansker.

Adlyde vantro

Sura 3.150: O I, som tror, hvis I adlyder dem, der er vantro, vil de få jer til at 
vende om på jeres hæle, og så vil I vende om som tabende.

Allah vil ikke lade de vantro triumfere over de troende. Vantro er mindre værd 
end troende. Derfor skal vantro ikke kunne bestemme over troende. Det 
forbyder Allah. Så når muslimen lader vantro kommandere med sig er de i 
opposition til Sura 3.150.
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9. Muslimer er forskellige, arbejdsdeling

Sura 9.122: De troende kan ikke alle drage ud sammen. Hvis der fra hver del af
dem drager en gruppe ud, som lærer sig troens (principper) og som advarer 
deres folk, og når de vender tilbage til dem, kan de (folket) vogte sig.

EM 4817-10 Specialiseringen … Den kunne anes bag den måde, hvorpå Profeten 
organiserede og delegerede sine ansvarsområder i Medina-perioden, mens 
muslimerne kæmpede mod Quraysh-stammerne og deres allierede. Koranen 
styrede tydeligvis Profeten i retning af nytænkning og reorganisering af folks 
forskellige roller inden for samfundet. Kilde (4).

Muslimen vil gerne vise, at muslimerne er meget forskellige. Herved får vi det 
indtryk, at vi står over for en flok af individualister. Altså et forvirret folk, der 
ikke i en enig samlet flok kan true os. I 2005 bragte DR en udsendelse over 25 
afsnit med Jon Kaldan som vært og 3 muslimer, som kommenterede dagens 
emne. Et gennemgående fundament for udsendelserne var netop at fortælle, 
hvor forskellige muslimerne så på en række problemstillinger i den danske 
hverdag. Der var kun få gange, hvor de tre muslimer kunne sige, at dette emne
er alle muslimer enige om.

I dagligdagen nu er muslimerne opdelt efter kvalifikationer til forskellige 
opgaver. De, der arrangerer etniske kaffe-mik i forsamlingshuset. Og de, der 
dolker kammerater henne i skolen, er personer med forskellige personprofiler. 
Alle muslimer er Koran-loyale, og de har forskellige opgaver efter Allahs 
anvisninger. Men det er de på forskelligt grundlag. Påstanden er, at muslimerne
placeres i grupper efter de indsatsopgaver, muslimerne har under erobringen 
af et fremmed land. Så bliver det svært for de indfødte at afsløre deres skumle 
hensigter. Kan du ikke spotte eller identificere fjenden, får du svært ved at 
neutralisere ham!

Kilde (1): Korankommentaren, Rolf Slot-Henriksen
http://danskkultur.dk/txt/publikation.htm 

Kilde (2): Integration eller …, http://danskkultur.dk/bog/ISLAMintegration.pdf 

Kilde (3): Koranen, oversat af Abdul Salaam Madsen

Kilde (4): Europæisk Muslim: Tariq Ramadan 2002, side 32-63
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