Den muslimske indvandring i I)anmark bevirker, at
befolkningssammensætningen hurtigt t'rlrandres og at skikke
forandres.
Hvilke konsekvenser har det, når islam betegner
nogle mennesker og dyr som urene, og hævder, at de "urenett
har mindre værdi retsligt og religiøst end de "rene"?
Denne bog belyser begreberne ren og uren, som i
disse år får stadig større betydning i det danske samfund,
fordi slagterier, børnehaver, skoler og klvgivere i stigende
grad presses til at følge stadig flere af lovene om ren og ufen,
tilladt og forbudt.

UREN

FORBUDT

Hvilke konsekvenser får dette firr dig og for
samfundet?

Hvor kommer ideerne om ren og uren og lovene om
tilladt (haltål) og forbudt (haram) fra? Hvilke f'rrrudsætninger
har disse i jødisk lov, og hvad siger kristendommen om dette?
Bogen belyser "ren-uren" ideernes vidtrækkende
konsekvenser for forholdeJ mellem belblkningsgrupperne i
Danmark og Europa, ligeberettigelse, seksuulitet, dyrevelfærd,
lovgivning og demokrati.
Bogen som bør læses af alle.
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INDLEDNING
til at leve i en helhedskultur

som den danske, forstitr man ikke altid
de problemer, som opstår, når kulturer stØder sammen. Da vi alle har baggrund i
samme kultur, er vi vant til, at vi kan tale os til rette og blive enige om acceptable
lpsninger. Men løsninger er desværre ofte udelukkede, når decideret modsatrettede
kulturer stØder sammen; dette gælder bl.a. når talen falder på problemet ren- uren.
Forestillingen om en verden inddelt i ren og uren er en gammel
forestilling, som kendes fra primitive urreligioner, og som kredser om, at bestemte

Når man er vant

af mennesker eller dyr opfattes som urene eller er omgivet af
tabuforestillinger. Ofte er det nabostammen, det kan også være det ene køn eller
grupper i samfundet så som syge, handikappede, åndssvage, o.1., der opfattes som
urene eller er omfattet af taburegler. Den urene part anses gennemgående som
stående på et lavt stade og har sjældent de samme rettigheder som de rene. Denne
tanke kendes dog også fra stØrre religioner, selvom det føles meget fremmed for
grupper

vi er lige.
eksempelvis islam gælder forskellige love og retsregler for henholdsvis rene og
urene. Alene det at komme i forbindelse med det urene kan opfattes som et brud på
lov, anstændighed eller et korrekt forhold til Gud.
Da problematikken er så ukendt og fremmed for de fleste, har de svært
ved at takle og forstå den. Et eksempel kan illustrere det:
En kvinde fra Sjælland fik et muslimsk barn i dagpleje. Barnets fader krævede af
dagplejemoderen, at barnet udelukkende skulle have hallalslagtet kød efter
muslimske slagteforskrifter om ren og uren, tilladt og forbudt føde, derunder forbud
mod svinekød. Dagplejemoderen accepterede uden videre kravet, da hun ville være
samarbejdsvillig. Men efter et stykke tid fulgte en nyt krav. Faderen krævede nu, at
ikke kun barnet, men også dagplejemoderen og hendes familie skulle spise efter disse
forskrifter, for at ikke barnet som muslim på nogen måde skulle udsættes for at
komme i berpring med urene ting, tallerkener eller køleskab. Modstræbende og i syv
sind var hun allerede begyndt at lave om også på disse forhold, da næste krav kom.
Dagplejemoderen og hendes familie skulle nu sørge for at aflive deres "urene dyr": to
små grævlingehunde. Dette var for meget for kvinden, ikke mindst da den muslimske
far nu heller ikke ville give hende hånden mere. Hun ringede til mig og spurgte:
"Hvad skal jeg gøre?", hvorpå jeg forklarede hende, hvilken glidebane hun havde
begivet sig ind på. For enten fastholder man konsekvent, at alle dyr og mennesker er
rene, eller også vil man utilsigtet pga. af sin eftergivenhed indirekte komme til at
acceptere, at nogle er urene. Dette er en farlig glidebane at komme ud på. Med
hensyn til ren-uren problemet findes der ingen mellemvej. I den kristne kultur anses
alle for skabt i Guds billede og dermed lige. Men i nogle andre kulturer har man et
"guddommeligt" skel mellem ren og uren. Giver man efter for presset og accepterer
dette skel, har man allerede opgivet sin egen kulturarv. Når for eks. forfatterne til

danskere med en kristen kulturbaggrund, der anser det som en selvfølge, at

I

den amerikanske uafhængighedserklæring ud fra en kristen baggrund 1776
fbrmulerede, "at vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er
skabt lige og at de af deres Skaber har fået visse umistelige rettigheder" (Thomas
Jefferson), må man erindre, at det aldeles ikke er indlysende for eks. for muslimer og
en række andre religioner og kulturer. Især i islam har tanken om ren-uren en række
virkninger bl.a. for kvinders og ikkemuslimers retsstilling.
I nyere tid er vi vidne til mange kultursammenstØd. Det, som muligvis
giver flest problemer, er sammenstØdet mellem det kristne verdensbillede, at Gud har
skabt alle dyr og mennesker rene og lige, og på den anden side den islamiske id6 om
cn guddommelig åbenbaret lovgivning (sharia), som skelner mellem grupper
afhængig af renhed eller urrenhed, som er underkastet forskellig lovgivning. Særligt
problematisk bliver det for et samfund, når disse apartheidlignende forestillinger
listes ind i dansk lovgivning efter islamisk pres, således at praksis for slagtning,
bedøvelse, madskik og samvær kommer til at indgå i cirkulærer og ordinær
lovgivning, som det forblØffende nok er tilfældet i Danmark.
Europæernes tanker, kultur og love er et resultat af kristendommen, som tager afstand
fia en verden delt i rene og urene individer. Dette udspringer af Jesu opgør med Det
gamle Testamentes lovgivning ( 3. og 5. Mosebog) om de rene og urene, en lov,
som siger, at Gud skabte noget rent og andet urent. De uomskårne blev i førkristen tid
itBlge Det gamle Testamente betragtet som urene (Esajas 52.1), føde kunne være uren
(Hosea 9.3), og mennesker kunne være urene (4.Mos.19.1). Det urene måtte ikke
komme Gud eller den fromme (rene) nær.
Forestillingen om verden delt i ren- og uren genfinder vi med fuld styrke i
islam. Profeten Muhammad fik ifglge traditionen år 611 sin første åbenbaring, som
lbrtsatte livet igennem. De åbenbaringer og åbenbarede love, som han modtog, anses
lor troende muslimer og af islamiske lande som love og anvisninger, der er givet
tlirekte til profeten af Allah. Dette gælder også lovene om ren og uren. Ved en
nærmere analyse viser lovgivningstoffet om ren og uren at være overtaget delvis
ordret fra rabbinsk jødedom, især i den strenge farisæiske tolkning af jødernes 613
Iove og især lovstoffet fra 3. Mosebog om ren- og uren.
Bogen vil belyse ren-uren problematikken i islam og jødedommen og det
kristne opgør med ideen.

REN-UREN, TILLADT-FORBUDT

i islamisk lov er blevet kendt i den danske debat. Det er begrebet
"lrallal", som blot betyder tilladt, og som er modsætningen til et andet vigtigt arabisk
(forbudt). I den almindelige danskers
,. orcl fra islamisk lovgivning, nemlig "haram"
ficviclsthed kædes ordet hallal altid sammen med slagtning og forbudet mod svinekød.
l)cr er i et overvejende muslimsk miljØ forbudt for en muslim at spise svinek6d, og
lsrcr 6t begreb

hvis kødet ikke er slagtet efter islamiske principper er det også forbudt løde (hararn).

Er kødet slagtet islamisk, kaldes det hallalslagtet, dvs. tilladt sottt nrenneskeføde.
Slagteren kaldes tilsvarende hallalslagter.

I forbindelse med slagtningcn

sker dette i

Allahs navn. Med hensyn til bedøvelse af dyr fgr slagtningen er danske muslimer
delte. Et dyr må ifBlge Koranen ikke bedøves med et slag. Dct betyder, at mange
muslimer er imod enhver brug af boltpistol eller andre former for bcdøvelse af dyret
f@r slagtningen. Andre, som er mere pragmatiske (for eks. Islarnisk kulturcenter i
Kbh.), giver tilladelse til en speciel model af en boltpistol, sotn kaldes Knocker 4.
Dyret må dog ikke få et brud på kraniet eller beskadiges i huden. Derudover er det
forbudt en muslim at spise blod, hvilket Muhammad har overtaget fia Det gamle
Testamente, fra l. Mosebogg.4 "Kød med sjælen, det er blod". I dette citat ligger
implicit den mærkelige tanke, at blodet er lig med sjælen, eller at sjielen er i blodet.
Det er det samme ord fra Det gamle Testamente, som Jehovas vidner bruger til at
nægte blodtransfusion. Af samme grund er det forbudt en muslim at spise blodpølse
eller at tage en blødende finger i munden.
Derfor er det vigtigt for muslimer, at kødet er uden blod. Det er dog reelt
umuligt, da kødets røde farve jo netop hidrører fra det blod. som lbrbliver i alt kød.
For muslimer gælder, at kun hvis dyret i levende live har fået skåret halsen over og
har fået velsignelsen i Allahs navn kan kødet erklæres for hallal.

Urent kød, som svin, hare eller kanin kan ikke være hallal. Det er altid haram
(forbudt). Mange andre ting, som for os er en selvtplge, er hitram (firrbudt): jul, mors
dag, fpdselsdag, juletræer, påskeæg, f-astelavnsris, etc. En licrer, som havde været
ansat i en dansk muslimsk friskole fortalte mig, i hvor hØj grad bprnene på skolen
blev opflasket med denne begrebsverden om haram og hallal. Det var forbudt hende
ikke blot at omtale, men endog at nævne ordet jul. Alle licrere havde derfor fået
strenge instruktioner om, hvad der skulle undervises i i julemåneden: det var emnet
færdselslære. Da hun spurgte eleverne: "Hvor mange hjul har en bil" reagerede hele
klassen ved at råbe i kor: "Haram, haram, forbudt, forbudt" ! De reagerede således
mekanisk på ordet, ikke på sammenhængen.
Lærere i flere danske byer har oplevet, at muslimske børn ikke måtte gå ind på en
kirkegård (urenhed på kirkegårde), gå ind i en kirke (korset er haram), cykle, etc.
For mange danskere er problemet ren-uren, tilladt-forbudt en upåagtet
bagatel. De tror, at problemet kun drejer sig om svinekød eller om slagtning. For også
her er der konsekvenser med hensyn til almindelig dyreværn og etik i forbindelse
med slagtning. Dertil kommer, at de dyreværnsmæssige problemer vedrØrende
spørgsmålet ren-uren er langt større, end mange forestiller sig. Spørgsmålet om renuren omfatter nemlig alle livets forhold og har derfor konsekvenser for hele
samfundets opbygning og indretning samt synet på det enkelte menneskes værdi.
Hvor islamisk lære om ren og uren slår igennem, eksisterer den danske kultur, som
bygger på kristne værdier, ikke mere. Den kristne tanke, at alle er skabt lige, passer
ikke sammen med denne apartheidlignende model. Meget kan nemlig være urent:

ikke kun svin, men også mennesker! Urene har mindre værdi end rene! Kvinder,
ikke-muslimer, såkaldt frafaldne muslimer, køleskabe og lokaler kan være urene med
fatale konsekvenser.

Det tyrkiske dagblad Hiirriets udsendte korrespondent i Danmark, som er
muslim og bor i København, fortæller, at da han i sin tid kom til Danmark, var det
naturligt, at han kunne give kvinder hånden, når han hilste på dem. Han oplyser, at
den tiltagende islamisering og radikalisering blandt muslimer også i Danmark, og
pressionen fra yderliggående muslimske kræfter, som samler tusinder til møde i
København, i dag ggr det umuligt for ham at hilse på en kvinde med håndtryk
(Februar 2000). Især på det seksuelle område anses den vantro kvinde som uren. Men
også den muslimske kvinde er kortvarigt uren i forbindelse med menstruation og
fødsel samt varigt uren efter voldtægt eller frafald og ofte også efter skilsmisse.
Voldtægt af den såkaldte "vantro" kvinde gØr denne ikke uren, hun er uren i forvejen.
Også prædikenen især i forbindelse med fredagsbønnen tager hgjde for,

hvordan den rene skal færdes blandt urene, som i den fØlgende prædiken i
København, der lægger en linie for den fromme muslims ophold blandt urene.
Ahmed Abulaban, der er imam for de arabiske og somaliske muslimer i Danmark,
sagde om muslimers færden blandt vantro i sin tale til 500 muslimske mænd og
drenge

I KØbenhavn : "Jeg er forfærdet over at skulle behandles

når jeg

bliver syg. Min bil bliver repareret af en vantro mekaniker, og min bolig har

af en vantro læge,

jeg lejet af et boligselskab, der er styret af en vantro"(Februar 97).
Sådanne prædikener påvirker og danner sammen med den islamiske lovgivning
grundlag for muslimers syn på ikkemuslimer, og sådanne forestillinger findes i dag
ikke blot blandt et mindretal, men i det voksende muslimske flertal. Dette fremgår
bl.a. med al tydelighed af f6lgende lille episode:
Da familien Petersen flyttede ind i Oehlenschlægersgade på Vesterbro, havde de
ingen betænkeligheder. De var åbne overfor andre. Men de havde forinden "en
lbrnemmelse af at havne midt blandt50To racister og50Vo fremmede.... I dag vil hans
mor gerne flytte til et kvarter med flere danske børn i gården. Det bekymrer hende, at
Isa som det eneste lyshårede barn bliver holdt udenfor. Egentlig er jeg ked af, at det

fbrholder sig sådan. For det kunne have været en gave med legekammerater fra
lirrskellige kulturer. Men det kræver mere åbenhed end vi oplever her...Gitte Petersen
oplevede en modvilje hos de andre mØdre... Hvis Isa var t@rstig, så hentede jeg en
kande saft og tog selvfglgelig også kopper med til dem Isa legede med. Men de måtte
ikke tage imod det.., fordi børnene ikke må få noget af os. Det provokerer os helt
vilclt. Vores naboer må jo opleve os som urene. Hendes tonefald skifter så
bcmærkelsesværdigt, at hendes barn Hasse et Bjeblik glemmer sit figenpålæg og i
srcdet kigger på sin mor. Pigerne legede egentlig meget fint i gården, men hvis Isa
lige kom i tanker om nogle legesager, som de kunne lege med på hendes værelse, så
var det slut. Legekammeraterne må ikke gå med Isa op i lejligheden. De giver deres
lrørn fbrbud mod at gh med det eneste danske barn op. De må ikke lege i vores

lejlighed. Tror de mon, at vi stopper svinekød ned i halsen på dem, eller at alle
danskere er pædofile, spørger den sårede mor. Gitte Pedersen ser det sont et udtryk
for omvendt racisme, fordi de nydanske piger godt må løbe ind og ud hos hinanden
på trods af , at de også indbyrdes har forskellige nationaliteter: Jeg bliver bekymret
over, om mit barn pludselig kommer til atføle sig mærkelig og ikke god nok. Og det
provokerer mig, at de lægger hindringer i vejen for deres egne b6rns integration ved
at skabe et skel mellem os."(Kristeligt Dagblad 10.1.2000)
Det, som i høj grad fremmer ren-uren ideerne, så de lår tag i brede
muslimske indvandrerkredse, er i dag især uvidende og ligegyldige institutioner. Der
findes for eks. i ramme alvor skoler, børneinstitutioner, etc., som har indført regler
om ren-uren i madpakkeordninger, husgerning, vareindkøb, etc., en ordning, som
ikke blot er en total fallit for almen dansk kultur, som bygger på en kristen kulturarv,
men som samtidig fremmer ulighed under dække af religionsfrihed.

Den groteske begrundelse for at indføre hallalregler for madpakker og mad fbr alle
københavnske skolebørn var officielt for at "forhindre skel mellcm eleverne" !

HALLALKØD OG ISLAMISK SLAGTNING
Islamisk slagtning er af dyreetiske grunde forbudt i Tyskland og l'lerc af de nordiske
lande vi normalt sammenligner os med, og i Sverige er Hallalslagtninger konsekvent
omfattet af straffeloven. Da dyrevelfærd betyder mindre i Danrnark. accepterer
myndighederne stadig metoden, at en ko kan slagtes ved et halssnit. så dyret først dør
op til 3minutter senere under store pinsler. Endvidere slagtes i Danmark i forbindelse
med den islamiske offerfest til minde om Abrahams ofring af lsak flertallet af de
anslåede mindst 40.000 dyr uden bedøvelse ved halssnit under kummerlige forhold i
køkkener, lader, baggårde og kældre af personer uden noget form for erfaring med

eller tilladelse til samme. I Danmark har der været en
undtagelsesbestemmelse, som giver adgang til dispensation ftlr slagterier, men
slagtning

naturligvis ikke for private. Denne undtagelsesbestemmelse er efterhånden blevet så
omfattende, at mellem 907o og I00Vo af alt fjerkræ blev slagtet efter islamisk
slagtemetode i 1999.Ikke blot det. En stor gruppe okse- og lammekpd slagtes også
efter metoden. Gennemgående kan den danske forbruger ikke se, hvilken metode
kødet er slagtet efter. Den såkaldte hallalslagtning er en ofringsceremoni, hvor dyret
ofres i Allahs navn. Hallalkød sælges således ikke kun hos islamiske slagtere, men i
flertallet af danske supermarkeder uden at forbrugeren er orienteret. Ved
hallalslagtningen på slagteriet er gennemgående ansat en muslim, som ved
slagtningen siger ordene "Bismillah Allahu-akbar" (i Allahs navn, Allah er den
st@rste"). For hver hallalslagtning betales en afgift fra slagteriet til "islamisk
kulturcenter", dvs. moskeeen på Horsebakken i København, eller til den ægyptiske

ambassade, afhængig af, hvem som har licensen på hallalslagtningen og hvor kødet
sendes hen.

"Hallal" betyder "tilladt"

i

modsætning

til

det forbudte, som kaldes

"haram". Ikke tilladt mad, som er uren, vil også gØre omgivelserne urene. Og
fbrestillingerne bag "ren-uren-læren" har stØrre konsekvenser for den muslimske
fundamentalist, end de fleste forestiller sig. Således kræver fundamentalistiske
grupper, at der i hjemkundskab, etc. i skoler indføres flere sæt bestik, tallerkener,
skåle, gryder, knive, skæreunderlag, etc., da det urene kød gør bestik og gryder urene.
Kravene på dette område er meget vidtgående, da det også omfatter flere sæt
køleskabe, frysere, etc. Kødet er haram, ikke kun fordi det for eks. er fra et svin eller

i henhold til islamiske slagteregler, når
Allahs navn ikke er udtalt over kødet, etc. Den islamiske slagtemetode kaldes dsibah.
I det følgende vil nogle uddrag fra et dansk islamisk blad kaste lys over metoden:
Dyret skal medens det er levende, (cit. Islam Fred og harmoni", 91) have skåret
halsen over fra Øre til gre på en sådan måde, at hovedpulsåren overskæres og dyret

en reje, men også når det ikke er blevet slagtet

dør ved forblødning. Nogle grupper tillader dog, at bedgvning må ske EFTER at
halsen er skåret over, hvilket må siges at være en mærkelig rækkefplge. Halshvirlerne
rnå ikke beskadiges. Ej heller må hovedet hugges af. Iflg. "Principes"(A. Khomeini)
er dyret urent, hvis ikke alle 4 hovedblodårer skæres over på en gang.
Koranen Sura 2.v.168: " I mennesker! Spis af det på jorden, så vidt det er jer tilladt
efter loven (sharia-loven). Følg ikke Satans fodspor. Han er en svoren fjende".
Islam- Fred og harmoni nr.2 I99l (s.32-33) Bente Khadija Manaa: "Dsibah"
" Ordet dsibah betyder på arabisk også renselse - at bringe en ting i god og sund
tilstand. For at kunne udføre dsibah, skal en række betingelser være opfyldt, for at
clen er i overensstemmelse med islamisk lov (sharia):
l. Personen skal være rask og muslim eller kitabi*(dvs. følger en åbenbaret religion:
.iødedom eller kristendom). Hvis personen er fuld, mentalt forstyrret* eller på anden
måde ikke opfylder loven, er det kød, der blive slagtet ikke hallal (tilladt).
2. Den genstand, som man anvender, skal være yderst skarp, således at blodet straks
og hurtigt kan flyde.
3. Man skal stikke genstanden ind i et punkt under stemmebåndet og struben. Strube
og spiserør skal gennemskæres sammen med halspulsåren. Ryghvirvlen må ikke
gennemskæres, ej heller må hovedet skæres fuldstændigt fra kroppen.
4. Allahs navn skal udtales før man påbegynder slagtningen (kaldes Tasmija).
.....Tasmija fremkalder en følelse af godhed og medfølelse og forhindrer grusomhed.
....Jeg vil nu beskrive fordelen ved dsibah. Dsibah indeholder et forbud mod at spise
blod.....Blodet kan indeholde sygdomme, som er skadelige at indtage. Nogle mener
sågar at der er psykisk skadelige virkninger ved at spise kød med blod. FØlgerne
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skulle være at man kan blive vild og brutal. Fordele ved dsibah: En af de mange
fordele består i, at metoden er hurtig og smertefri..."
* her overfqres Det gamle Testamentes krav til Koranen, at den som
.foretager ofringen ikke må være fusisk eller psykisk handikappet, da denne er kultisk
uren.

Det er vigtig for islam at overføre sine love på omgivelserne. Islam må
aldrig lade sig påvirke af sine omgivelser, men skal dominere omgivelserne jævnfør
Koranen, at "Allah aldrig vil tillade, at de vantro (ikkemuslimerene) har magt over de
troende (muslimerne),"og Muhammads udtalelse i Hadit Buchari'. "Islam regerer,
den bliver ikke regeret". Dermed vil en svag og eftergivende regering hurtigt blive
domineret af islamisk lovgivning på dette område, ja endog gå så vidt, at dyrlæger i
dag kan straffes med bøde eller hæfte, hvis de overtræder visse punkter i
hallallovgivningen, nemlig at hud og kranie ikke må lide skade ved brug af boltpistol.
Loven (bekendtgØrelse nrl037 $68), som er fremkommet gennem pres fra "Islamisk
Kulturcenter" har man dog hidtil ikke vovet at anvende. Man har forbløff'ende nok
heller ikke villet fjerne den diskriminerende bekendtgØrelse, selv om dyrlæger har
krævet det både i pressen og overfor politikere.
Muligheden for slagtedispensationer i dansk dyreværnslov har oprindelig aldrig sigtet
lnod, at flertallet af visse dyr skulle slagtes rituelt. Men undtagelsesbestemmelsen har
i dag systematisk udviklet sig et decideret misbrug. En folkekrav på en kvart million
underskrifter fra dyreværnsforeninger mod hallalslagtning har til dato ikke påvirket
politikere til at rydde op i de pinlige forhold.

RENSELSEÆEFRIELSE FRA URENHET)

.

Det var en kæmpe skuffelse for dyrevennerne, da folketinget lige før sommerferien nedstemte forslaget om, at alle danske hisdyr skal bedøves inden
slagtning. Sagen om de rituelle slagtninger har været fremme mange gange
tidligere og har altid givet anledning til stor debat i befolkningen.
Men denne gang havde vi sat næsen op efter noget stort for dyrene. Dyreværnsrådet (iustitsministerens rådgivende udvalg) og Den Danske Dyrlægeforening havde krævet bedøvelse af alle slagtedyr, og med tidens grønne tendens for øget dyrevelfærd og Dyrenes Beskyttelses støne slagkraft troede vi,
at sagen var hjemme.
Men nei, det hele blev til lamperøg. Endnu engang lyRedes det at få blandet alt muli$ andet ind i debatten, som intet har med dpevelfærd at gøre' Resultatet blev, at dyrene, som virkelig udsættes for lidelser, ikke opnåede noget.

Urenhed imgdegås på f6lgende måder:
a) ved renselse, dette sker eksempelvis før moskebesØget, hvorfor der skal forefindes
rindende vand i moskeens forgård til den rituelle vask af hænder, underarme og
lødder.
h) ved ghettodannelse. Man holder sig indenfor sit eget byområde. (se her diverse
i slamiske tidsskrifter i
"lslam i Norden", 2000, s. 6-8)
F-or at befri sig for urenhed kan muslimen vælge at isolere sig, hvilket ikke er hans
nirtur, eller han kan fjerne sig fra de vantro gennem
c) "Hegira", dvs. udvandre fra de vantro, således at de troende fra "Allahs parti"
l'jcrner sig fra de vantro af "Satans parti". "Den islamiske mening med ordet "hegira"
bctyder udvandring eller isolation fra et samfund, i hvilket sande troende ikke kan
lirrtsætte med at leve i overensstemmelse med deres muslimske tro, pga. tyranniet og

'i-Arrrt1i.

llczbdominansen af korrupte (dvs. uislamiske) ideer"(Gholam-Rez.it Irittlit
Allah va Hezb-Shaytan, i "Allahs parti og Satans parti", Qom l9tt6).
d) Det bedste er dog at overføre sine regler til hele det samfund harr le vcr i. l)cllc cr
desto bedre, hvis de styrende giver efter og accepterer islattls krltr'. I)ct sidste
fremhæves som den eneste endelige løsning. Hegira er kun en tttitllcrtitlig løsning,
indtil lovene kan ændres i landet: "Den almægtige har lovet os, itt tlcll titl vil kotltrtlc,
da hele menneskeheden vil leve forenet under islams banner, Ittctl tlctt tlag skal
fremskyndes ved jihad, gennem vor villighed til at udgyde det urcttc blotl rtl' tlcrlt. der
'fitqi
ikke har set lyset. Det er Allah, der giver os skyderen i hånden" (Mttltrtrttrttrttl
Partovi Sabzevari i Ayendeh Islami, Qom 1986). Renselse sker lirr cks. vctl itl scnde
sine børn nogle år til det muslimske hjemland. Imam Asmat Cilani ll'l Mirrhai-ulQuran moskeen i København siger, at da dansk kultur ikke er gtld sclttlct'tlc børncne
til Pakistan iet år, "så de kan blive renset i deres tankegang". F(tl'øvrigl bctyder
Pakistan på dansk "De renes land".

Denne idd blev yderligere styrket gennem den farisæiske bevægelse, som
voksede frem i århundredet før Jesu fødsel. Farisæerne mente, at de som "de rene"
kunne overholde alle punkter i loven og derfor i Guds Øjne var bedre end andre og
selvskrevne

til frelse.

Når den jødiske lov -Toraen- også omfatter fortolkningerne Mishna og
(iemara, kaldes den Talmud. Talmud indeholder detaljerede love og regler for alle
livets forhold og betragtes af ortodokse jøder som fuldkommen. Glæden ved lovens
l'uldkommenhed kommer til udtryk i mange af Det gamle Testamentes salmer:
Sl.
Sl.
Sl.
Sl.
S

L

I 19,34 Giv mig indsigt, så jeg overholder din lov og holder den af hele mit hjerte.
I 19,44 Jeg vil holde din lov til stadighed, evigt og altid.
I 19,53 Jeg er grebet af en glødende vrede over de ugudelige, der svigter din lov.
119,55 Om natten husker j"g på dit navn, Herre, og jeg vil holde din lov.
l I 9,61 Ugudeliges bånd snærer mig, men jeg glemmer ikke din lov.

FORUDS.TETNINGER FOR ISLAMS RENHEDI"ORS K Rl l"'l'l''lR
En væsentlig del af disse forhold vedrØrende ren- uren og tilladt-lirrl'rtttlt kctrtlcr vi fra
den jødiske lovgivning fra 3. og 5. Mosebog. Der er således itrgcrt lvivl ottt. itt

Muhammad har kendt disse jødiske kilder, dog nok kun i mundtlig lirrttt. tlit tttittl kan
iagttage visse misforståelser i overførelsen fra de jødiske renselsesrcglcr til islarrr. Det
nære slægtskab vil vi kunne se nedenfor.

I. JØDEDOMMEN
For en ortodoks jøde er kernen i Det gamle Testamentes rcligion Moseltlven
(Toraen), som det jødiske folk havde fået på vandringen fra Ægyptcrt til tlct nye land
lsrael. På Sinai bjerg indgik Moses og det jødiske folk den garnle p:rgt (cit. l3(X) fbr
Kristi f-ødsel).
Denne blev siden udvidet med andre regler og ltlvc tttttlcr tlg cfier
fangenskabet i Babylon (i 6.årh. f'ør Kristi fødsel) og fik den udlirrntttittg. sotn vi i
dag kender fra 3.og 5. Mosebog. Et af hovedtrækkene i gudsfbrholdct vitr lydighcden
mod Guds lov, som Israel aldrig måtte svigte, hvis det skulle gå lirlkct vel. Et
væsentligt træk ved jødedommens historie ifØlge Det gamle Testatlrcttle vrtr dog. at
folket og dets konger alligevel svigtede loven gang på gang og derfor blcv stral'l'et af
Gud med krige, pest og hungersn@d. Overholdelsen af Guds lov blev bctritgtct sorn
grundlæggende betingelse for folkets frelse og opfyldelse af Guds lølicr. I)c fleste
og ltrlclt.
iøder mente, at de ved hjælp af den frie vilje kunne overholde loven hclt

1a DEN

JØDISKE LOV(iflg. S.Mosebog)

l.ovene i 3. og 5. Mosebog ligger så tæt op ad hinanden, at de reelt er
srunmenf-aldende på de fleste punkter. Der er dog også klare forskelle og uenigheder
bl.a. vedr. inddelingen i ren og uren. I særdeleshed erdenne lære langt mere udførlig
og omfattende i 3.Mosebog.
3. Mosebog kaldes på latin Numeri, medens 5. Mosebog kaldes
I )cuteronomium, dvs. den 2.lov. Især Deuteronomium lægger klart det jødiske folk på
sinde, at loven er fuldkommen, som den er, således at de aldrig må ændre den, fgje
rroget til eller trække noget fra. Dette er samtidig udgangspunktet for Muhammads
lirrståelse af islamisk lov.
Mosebog Kapitel 4
I "Og nu, Israel, lyt til de love og retsregler, som jeg lærer jer, og fplg dem, for at I
rrrii leve og komme ind og tage det land i besiddelse, som Herren, jeres fædres Gud,
r il grve jer. v2 I må ikke fØje noget til det, jeg befaler jer, og heller ikke trække noget
l'r'1. rnen I skal holde Herren jeres Guds befalinger, som jeg giver jer. v3 I har selv set,
lrvacl Heren gjorde ved Ba'al-Peor; hver encste, der fulgte Ba'al-Peor, udryddede
I lcrren din Gud af din midte, v4 mens alle I, som holdt fast ved Herren jeres Gud, er i
livc idag. v5 Se, nu lærer jeg jer love og retsregler, sådan som Herren min Gud har
lrel'rrlet mig; dem skal I følge i det land, som I skal ind og tage i besiddelse. v6 I skal
, lolgc dem omhyggeligt! Så vil andre folk få Øjnene op for jeres visdom og indsigt, for
rurr tlc hører om alle disse love, vil de sige: "Hvor dette store folk dog er et klogt og
Iorstlrncligt folk!" v7 Hvor er det folk, det være sig nok så stort, der har sin gud så
.5.

r.

nær, som vi har Herren vor Gud, hver gang vi råber til ham'? vlt Og ltvor e l' tlt'l lirlk.
det være sig nok så stort, der har så retfærdige love og retsreglcr soltt lte le tlcrtttc lov,
jeg i dag lægger frem for jer?
v9 Men tag dig i agt, og pas godt på, at du ikke glemmer, hvad dr.r sclv ltrtr ttplcvct;
det må ikke gå dig af minde, så længe du lever. Fortæl det til ditrc søttttcr og dine
sønnesønner, v10 fortæl om den dag, da du stod for Herren clin (itrtls lrnsigt ved
Horeb, og Herren sagde til mig: "Kald folket sammen hos mig;jcg vil lirrkynclc dern
mine ord, så de lærer at frygte mig, så længe de lever på jorden. og sii tlc lrurcr dcres
sønner det." v (5 Mos 3).

Ioven blev et studium, der varede hele livet, hvilket det også er for ultraortodokse
irrder i dag. Det betyder, at de ikke kan påtage sig et arbejde.
En del af den jødiske lov er loven om schæchtning, den specifikke jødiske
slrrgteskik. Den hidtidige danske dispensation har tidligere eksisteret pga. det meget
lrlle og stærkt faldende antal dyr, som slagtes efter denne metode. Dertil kommer, at
yotledommen er en national religion, som kun sigter på den lille jødiske
lrclirlkningsgruppe.
med islam. Islam Ønsker at dominere og influere sine
'\nderledes forholder det sig
t'rrrgivelser og sigter mod, at alt k6d slagtes rituelt, ligesom hele samfundet skal
l'r'nnemsyres af ren-urenheds-lovene.

lb TOLKNINGEN AF LOVEN
Tolkningen af loven skete gennem de retslærde. I Det nye Testittttelltc kirltles de
lovlærere og skriftkloge. Det Nye Testamente tager afstand fra dctlt. isie r pgtt ltl'clcres
fjendtlighed overfor Jesus. Det er især 3. Mosebog, som givcr tts cl irrtlblik i den
jødiske lov, der havde en række tolkninger og kommentarcr al' rctsl:r'rtlc. Disse
tolkninger og kommentarer kaldes Mischna og Midrasch og svitrcr pii crr nriitlc til de
tolkninger og kommentarer, som Koranen gennem de f6lgenclc iit'htrrrtlrctlcr l'ik af
islamiske retslærde.' Loven og dens tolkninger kaldes i islartr sltrtt'irtctt. Ligesorn
jødedommen havde og har en række tolkere, skriftkloge rabhincrc. ltrtr isl:rrtt fire
lovskoler, der fortolker shariaen.
Et væsentligt element i den jødiske lov er læren ottt rcl'l ()g trl'cl). crl lrure,
at den fromme måtte afsondre sig fra den urene og lil strrtlighccl og
bevirkede,
som
dagligt gennemgå en lang række renselsesriter, som skulle sikrc kultisk rcrtltctl.
Denne renhed stillede ham ifølge farisæismen i en gunstigt lys i(itrtls ø.irrc. Den
"rene" farisæer begyndte sin morgenbøn med at takke for, at han vitr sklrbt sottt ntand
og ikke var som en lang række urene personer: slave, trrctl'lt'rtlig ....cller
kvinde.(G.B.Caird: "Saint Luke". Pinguin 1963, s.202) Denne hØrt otrttrtlcr Jcsus
ironisk og afvisende i lignelsen om tolderen og farisæeren.
Meget kendt er den samling af tolkninger, som k:.tltlcs Mitlrash. De
lovtolkninger, som går under navnet Mishna, blev til i årene l'elr og otttkritlg Jcsu

lc LOVENE OM RENHED OG URENHED
llegreberne ren (hebræisk: tahor) og uren (hebræisk: tame) er et begrebspar, som
i den jødiske lov og især i 3. Mosebog. Sammenhængen og
rrrrrligheden for logisk at forstå, hvad der er rent og hvorfor, synes meget svært
r'('nnemskueligt. Der er foreslået mange teorier, der alle kun delvis giver et svar.
Noglc har foreslået, at lovene kunne skyldes hygiejnehensyn. Men så enkelt er det
rkkc. For hvorfor skulle en tolder eller "vantro" være mere uren end andre, eller en
k:rnin mere uren end en ged eller høne? Eller hvorfor gØr spedalskhed kultisk uren,
rrrt'tlcns pest ikke gør det? For eks. er almindelig snavs ikke urent, ej heller

()l)lnuder hyppigt

r'kskrementer.

Som grundprincip gælder, at det, som ikke er urent, er rent. Basalt set er

,lt't jladiske samfund rent, og de mennesker, som lever i det. Renhedens domæne
.rrrl'uttede især helligdommen, som det urene ikke måtte nærme sig. I den præstelige
t:r'rrkning, som fremhæves i 3. Mosebog I l-15, er der tre hovedkilder til urenhed:
I t l.ig af mennesker og urene dyr,
.') spedalskhed,
Ir

krrrrtlc. overføres urenheden til en. Det betyder, at urenhed kan erhverves. På den
rrr;rrlt'cr de fleste på et eller andet tidspunkt kortvarigt urene. Det er således ikke en
,,r rrtl i sig selv at være kortvarigt uren, men det er en synd ikke at rense sig fra

fødsel . Jehuda ha-Nasi former 6 lovdele:
l. Zearrm love om levnedsmidler.
2. Moed: love om fester.
3. Nashim: love om kvinder.
4. Nezikim: strafferet.
5. Kadashim: love om de hellige ting.
6. Toharot: renselses- og renhedsforskrifter.

Da loven skulle omfatte alt, blev lovtolkningerne meget omfattendc. l,ovcrt irrklrrsive
tolkninger (Talmud) omfatter således 15.000 sider i 16 bind. Læsning og tolkning af

rrrlllåd.

llr is rnan berører lig eller knogler eller befinder sig i samme telt eller lokale som en
tlrrtl. pir en kirkegård, eller kommer man i forbindelse med udflåd eller en blødende

ilt('illlr'(1.

Problemet kommer for alvor ind i billedet for dem, som er permanent
ur('n('. l)ga. permanente blødninger, udflåd, spedalskhed eller i kraft af, at de dyrker
l.rlrkt' guder. "Afgudsdyrkelse" forurener både helligdommen og deltagerne (Ez.
"

to lti. l0 f.), ja hele landet kunne blive urent (Ez. 36.17, Ezra 9.ll og Jer.2.8).
'i,'k.,rrt'lle overtrædelser (3.Mos 18,20-30), dødemaneri og uhævnet mord medfører

også urenhed. Dette er desto mere katastrofalt, da urenhed rnccll'Ør'cl' gtrtltlorltttrelig
straf og landflygtighed, hvis man ikke vender den ryggen.

Begrebet rent og urent er ikke identisk med "ordnet" og "uor(ltlct": lirr cks. kan
vanføre præster (aronitter) ikke fungere som præster; handikap SØr tlcrrr trhcllige.
Denne regel skærpes i islam derhen, at den indgår

i rett-ttrclt Iovcne. Ved

hallalslagtning bliver kødet urent og dermed forbudt, hvis slagtcrcrt ltitr ct psykisk
handikap eller har drukket vin eller spiritus.
Farisæere og saddukæere var uenige om, hvor strengt ltlvcn skulle tolkes.
Saddukæerne (præsteslægterne) tolkede nogle af lovene sotrl vlurcncle beregnet
udelukkende for præsterne, medens især farisæere og essenere var trtcget rigoristiske
i opfattelsen af lovningen vedrørende ren og uren.
Måske har en del af renhedskravene oprindeligt kun ornlirttct præsterne,
men blev hurtigt overført til andre grupper. Farisæerne udvidede renheclskravene. De
mente for eks., at urenhed også kunne forplante sig ved, at en døds skyggc f aldt på et
menneske eller hvis ens egen skygge faldt på liget! Bevidstheden otn. at urenhed
kunne "smitte", førte til oprettelsen af broderskaber. Her lbrpligtede lnan sig
gensidigt til overholdelse af budene om tiende og renhed. Dette ledte til
begrænsninger i handel og omgang med udenforstående, hvilket dog nrodcreredes af
farisæernes Ønske om at forkynde for andre og vejlede disse.
4.Mos.19.22 "Alt, hvad den urene rører ved, skal viurc urcnt, og enhver
der rØrer ved ham, skal være uren indtil aften".
3. Mos. 22.5 "Den, som rører ved ....noget kryb cllcr vcd n()gcL mcnneske,
som man bliver uren ved...er uren indtil aften".
4.Mos.5.3 "Både mænd og kvinder, som er urene, skal I scrtde udenfor

lejren, så de ikke gØr lejren uren".
Klagesangene

til

4,15 "Til side, han er uren!" råber rnan oltt dcltt. "Til

side,

side, rØr ham ikke!" Når de flygter og flakker om, siger ntan blanclt lirlkene: "De

må ikke blive boende."

Loven om offerkØd og fedt:
3.Mos.7. vl9 "Heller ikke kød, som har været i ber@ring lttccl ttogcl sottt ltclst urent,
må spises, det skal brændes. Hvad kødet angår, må enhvcr. dcr e t' l'cll. spisc det. v20
Men den, der i uren tilstand spiser kød af et måltidsofl'erdyr, soll) cr givct til Herren,
det menneske skal udryddes fra sit folk. v21 Når nogen rørct'vctl ttogct ttrcllt, enten
urenhed hos et menneske eller et urent husdyr eller urent kryh. og sit spise r af kødet
af måltidsofferdyret, som er givet til Herren, skal det menne skc trdrytltle s ll'rt sit folk.
v22 Hercen talte til Moses og sagde: v23 Sig til israelitterrtc: I rtrii ikkc spise noget
som helst fedt fra okser, får eller geder. v24Fedt fra selvdødc cllcr søntlcrrcvne dyr
må I gBre brug af til hvad som helst, men I må under ingen ontsticrrdigltctlcr spise det.

v25 Enhver, der spiser fedt fra dyr, hvoraf man bringer offer
skal udryddes fra sit folk".

til Herren, det menneske

Itcne og urene dyr

l)ct gamle Testamentes katalog over rene og urene dyr har en yderligere
rlil'f'erentiering, nemlig gruppen "afskyelige" dyr. Ordet "boeba" betegner det, som
slØcler ens religiØse følelser: for eks. er det afskyeligt at spise med fremmede (1.
Mes.46. 34), vel ikke mindst, fordi de "vantro" er urene og deres guder er afskyelige
lJ.Kong.23.13). De afskyelige dyr er dog ikke urene ligesom svin eller dyr med
potor. De mange mærkelige kategorier, at en flagermus er en fugl, og at græshopper
Iryrrer til de firbenede dyr, undres vi over. Ligesom den gammeltestamentlige
lrrrlcdom har kategorien "afskyelig", findes også et parallelt begreb i islam, nemlig
krrtcgorien "ikke-anbefalelsesværdig". Sandsynligvis består en forbindelse mellem de
ro begreber, så der med hensyn til den islamiske kategori "ikke-anbefalelsesværdig"
,'!sii er tale om et lån fra jødisk lovgivning.
Krrpitel 11.v1 " Herren talte til Moses og Aron og sagde til dem: v2 Sig til
rsnrclitterne: Af alle dyr på jorden må I spise fBlgende: v3 Alle, som har spaltede
lrovc og kløft i hovene, og som tygger drØv, må I spise. v4 Men af dem, som kun
lvggcr drØv, eller som kun har spaltede hove, må I ikke spise følgende: kamelen, for
rlt'n tygger ganske vist drøv, men har ikke spaltede hove; den skal I regne for uren; v5
klippegrævlingen, for den tygger ganske vist drØv, men har ikke spaltede hove; den
haren, for den tygger ganske vist drØv, men har ikke spaltede
'k:rl I regne for uren; v6
Irove : den skal I regne for uren; v7 svinet, for det har ganske vist spaltede hove og
klrrl't ihovene, men tygger ikke drøv, det skal I regne for urent. v8 I må ikke spise
tlt'r'oS kød og ikke røre ved ådslet. Dem skal I regne for urene.
r() Al' alt det, som lever i vandet, må I spise fglgende: Alt i have og floder, der har
I rrrncr og skæl, må t spise. v l0 Af alt, som vrimler i vandet, af alle levende væsener i
r;rrrtlet, skal I regne alt i have og floder, der ikke har finner og skæl, for afskyelige.
r I I I)e skal være afskyelige for jer, I må ikke spise deres kBd, og I skal betragte
rlt'r'r.S iidsler som afskyelige. vl2 Alt i vandet, der ikke har finner og skæI, skal I regne
'r rrl'skyeligt.
r I \ l;ølgende fugle skal I betragte som afskyelige; de må ikke spises, de er
,rtskyclige: Ørnen, munkegribben og lammegribben, v14 glenten, de forskellige
l.rlkt'rrrtcr v15 og alle de forskellige ravnearter, v16 strudsen, natuglen, mågen og de
t,rskt.llige hBgearter, vl7 hornuglen, fiskepelikanen, skovhornuglen, v18 slgruglen,
1,t.lrkrrncn, ådselgribben, v19 storken, de forskellige hejrearter, hærfuglen og
l,

ll.rlt'r'rttusen.

"

r 'o Alt kryb, som har vinger og går på fire ben, skal I regne for afskyeligt. v2l Af
,h.t krvb. som har vinger og går på fire ben, må I dog spise fØlgende: De, som har

springben over fødderne, så de kan springe hen over jclrden, v22 ul' tlcttt rnii I spise
fglgende: de forskellige arter vandregræshopper, sol'arn-gnusltoppcr. hargolgræshopper og hagab-græshopper. v23 Alt andet kryb, sorn hitr vittgcr og går på fire
ben, skal I regne for afskyeligt.
v24Det er de dyr, I bliver urene ved. Enhver, der rører ved ct ridscl itl'dcm, er uren
indtil aften. v25 Enhver, der bærer et ådsel af dem, skal vaskc sit tø.i; han er uren
indtil aften.
v26 Alle dyr, som har spaltede hove, men ikke har kløft, og som ikkc tygger drøv,
skal I regne for urene; enhver, der rØrer ved dem, bliver uren. v27 Allc l'irfodede dyr,
der går på poter, skal I regne for urene; enhver, der rØrer ved et ådsel af'dem, er uren
indtil aften. v28 Den, der bærer et ådsel af dem, skal vaske sit tØ.i; han er uren indtil
aften. I skal regne dem for urene.
v29 F4lgende kryb, der kryber på jorden, skal I regne for urene: muldvarpen, musen
og de forskellige arter af firben, v30 gekkoen, koa-firbenet, rnurgekkoen, hometfirbenet og kamæleonen. v31 Blandt alt kryb skal I regne dem for urene; enhver, der
rører ved dem, når de er døde, er uren indtil aften . v32 Og hvis et dyr af den slags
dør og falder ned på noget, bliver dette urent, hvad enten det er en ting af træ, eller
det er klæde eller skind eller sæk, en hvilken som helst brugsgenstand. Det skal
lægges i vand og er urent indtil aften; så er det rent. v33 Hvis dyret falder ned i et
lerkar, bliver alt, hvad der er i det, urent, og I skal knuse karret; v34 kommer der vand
derfra på noget, der må spises, er dette urent, og alt, hvad der må drikkes, er urent i
alle den slags kar. v35 Hvis et ådsel af den slags dyr falder ned på noget, bliver dette
urent. Er det en ovn eller et ildsted, skal de rives ned; de er urene, og I skal regne dem
for urene. v36 En kilde eller en cisterne med vand forbliver derirnod ren, men den,
der rØrer ved ådslet, bliver uren. v37 Når et ådsel af den slags dyr talder ned i noget
korn, der skal bruges til udsæd, forbliver kornet rent; v38 men hvis der er kommet
vand på kornet, og et ådsel afden slags dyr falder ned i det, skal I rcgnc dct for urent.
v39 Når et dyr, som I må spise, dør, q den, som rører ved ådslct, ul'cll indtil aften.
v40 Den, som spiser af ådslet, skal vaske sit tØj; han er uren indtil aften. Den, der
bærer ådslet, skal vaske sit tøj; han er uren indtil aften.
v41 Alt kryb, der kryber på jorden, er afskyeligt; det må ikke spiscs. v42 Intet af det,
der bevæger sig på bugen, eller som går på fire ben eller pii nrangc hcn. intet kryb,
der kryber på jorden, må I spise, for det er afskyeligt. v43 I rrtii ikkc gØre jer selv
afskyelige ved noget kryb, der kryber; I må ikke gØre jer urenc vcd dcm og blive
urene ved dem. v44 For jeg er Herren jeres Gud; I skal helligc.jcr og vicrc hellige, for
jeg er hellig. I må ikke gøre jer selv urene ved noget kryb, sorn rørcr sig på jorden.
v45 For jeg er Herren, som førte jer op fra Egypten for at værejcrcs (iucl. I skal være
hellige, for jeg er hellig.
v46 Det var loven om dyr og fugle og om alle levende viescncr. sonr r6rer sig i
vandet, og om alle væsener, som kryber på jorden,v4T så I kan skillc dct urene fra
det rene, og dyr, der må spises, fra dyr, der ikke må spises" (3 Mos I l.3l ).

l,oven om urenhed ved fødsler
Krrpitel 12 vl "Herren talte til Moses og sagde: v2 Sig til israelitterne: Når en kvinde
,'r' gravid og føder en dreng, er hun uren i syv dage; hun er uren lige så længe som
rurder sin menstruation. v3 På den ottende dag skal drengens forhud omskæres. v4l
rrcogtredive dage skal hun blive hjemme, mens hun har sin renselsesblødning; hun
rrrir ikke røre ved noget helligt, og hun må ikke komme ind i helligdommen, før
lrendes renselsesdage er forbi. v5 Hvis hun føder en pige, er hun uren to gange syv
,lrrgc ligesom under sin menstruation. I seksogtres dage skal hun holde sig hjemme på
lrrrnd af sin renselsesblødning. v6 Når hendes renselsesdage er forbi, såvel efter en
srlr Sorn efter en datter, skal hun bringe et årgammelt lam som brændoffer og en
tlrrcunge eller. turteldue som syndoffer; hun skal bringe dem til præsten ved
rrrtluangen til Abenbaringsteltet. v7 Han skal ofre det for Herrens ansigt og skaffe
lrt.rrde soning; så er hun ren efter sin blødning. Det var loven om en kvinde, der føder
..rr dreng eller en pige. v8 Men hvis hun ikke har råd til et lam, skal hun tage to
trrrtclduer eller to dueunger, den ene til brændoffer og den anden til syndoffer. På den
rruitlc skaffer præsten hende soning; så er hun ren".

I lrcnhed ved menstruation

Krrpitel l5.vl9 "Når en kvinde har blødning, og der flyder blod fra hendes underliv,
t'r lrun under sin menstruation uren i syv dage, og enhver, der rØrer ved hende, er uren
rrrrltil aften. v20 Alt, hvad hun ligger på under sin menstruation, er urent, og alt, hvad
lrrrn sidder på, er urent. v2l Enhver, som rører ved hendes seng, skal vaske sit tøj og
lrrrtlc sig i vand; han er uren indtil aften. v22Enhver, som rØrer ved noget som helst,
lrun har siddet på, skal vaske sit tpj og bade sig i vand; han er uren indtil aften. v23
llr is nogenrører ved noget på sengen eller på det, hun har siddet på, er han uren
rrrrltil afien. v24 Hvis nogen har samleje med hende og får hendes menstruationsblod
l';r sig. er han uren i syv dage, og enhver seng, han ligger på, er uren.
r^'r Niir en kvinde har blødning mange dage uden for sin menstruationstid, eller når
lrrrrr bløder ud over sin menstruation, er hun uren, lige så længe blødningen varer; hun
r'r urtn. ligesom når hun har menstruation. v26 Enhver seng, hun ligger på, så længe
lrlrrtlrringen varer, er som hendes seng under menstruationen, og alt, hvad hun sidder
1,,r. t'r'urent, ligesom under hendes menstruation. v2l Enhver, der rØrer ved det, er
'rrr.'n. han skal vaske sit tøj og bade sig i vand; han er uren indtil aften. v28 Når hun er
r('n\(.t litr sin blgdning, skal hun tælle syv dage frem; derefter er hun ren. v29 På den

ottende dag skal hun tage to turtelduer eller to dueunger og bringc tlcrtt til præsten
ved indgangen til Åbenbaringsteltet, v30 og præsten skal ofre clcn cnc s()nr syniloffer
og den anden som brændoffer. På den måde skaffer præsten hendc sonirtg lirr Herrens
ansigt for urenheden ved hendes blødning.
v3l I skal befri israelitterne for deres urenhed, så de ikke dør pii grund af deres
urenhed, fordi de gØr min bolig, som er hos dem, uren".

til israelitterne: Ingen af jer må spise blod;
jer,
må heller ikke spise blod.
lrcmmede, der bor som gæst blandt

tlct er livet.

vl2 Derfor

siger jeg nu

den

l3 Hvem som helst af israelitterne og af de fremmede, der bor som gæst blandt dem,
s1rrn fanger noget vildt eller en fugl, der må spises, skal lade blodet løbe fra og dække
ttcr til med jord. v14 For blodet er livet i alt kød; det er dets liv. Og j"g siger til
rslaelitterne: I må ikke spise blodet fra noget som helst kød, for blodet er livet i alt
v

kød. Enhver, der spiser det, skal udryddes".

Urenhed ved samleje:

l)øde dyr

Kapitel 15.v18 "Når en mand har samleje med en kvinde, skal de bade sig i vand; de
er urene indtil aften".

\. Mos. 17. v15 "Enhver - det gælder både landets egne og de fremmede - der spiser
se lvcløde eller sØndeffevne dyr, skal vaske sit tØj og bade sig i vand; han er uren indtil
,rl'tcn. Så er han ren. v16 Hvis han ikke vasker sit tøj og bader sig, må han bære sin
sll'ltl'".

Loven om spedalskhed

Kapitel 13 vl "Herren talte til Moses og til Aron og sagde: v2 Når et menneske på
sin hud får en hævelse eller udslæt eller en lys plet, og det kan være et angreb af

lntet urent i templet

spedalskhed, skal han føres hen til præsten Aron eller til en af hans sØnner, præsterne.
unders@ge det angrebne sted på huden, og hvis hårene på det

I Krønikebog23,l9

v3 Præsten skal

angrebne sted er blevet hvide, og det angrebne sted viser sig at ligge dybere end
huden udenom, er det et angreb af spedalskhed, og så skal præsten, når han har
unders@gt det, erklære ham uren. v4 Hvis det drejer sig om en lys, hvid plet på hans
hud, og den ikke viser sig at ligge dybere end huden, og hårene ikke er blevet hvide,
skal præsten isolere den angrebne i syv dage. v5 Den syvende dag skal præsten
unders@ge det angrebne sted, og hvis det så viser sig, at det er uforandret, og at
angrebet ikke har bredt sig på huden, skal præsten isolere ham yderligere syv dage.
v6 Den syvende dag skal præsten på ny unders@ge det angrebne sted, og hvis det så
viser sig, at det er blevet mat, og at angrebet ikke har bredt sig på huden, skal præsten
erklære ham ren; det er udslæt. Han skal vaske sit tgj, så er han rcn. v7 Men hvis
udslættet alligevel breder sig på huden, efter at han har ladet sig unders6ge hos
præsten for at blive erklæret ren, skal han på ny lade sig undersØgc hos præsten. v8
Præsten skal undersøge det, og hvis det så viser sig, at udslu:ttet har bredt sig på
huden, skal præsten erklære ham uren; det er spedalskhed.

Forbud mod at spise blod
3. Mos. 17. v10 Hvem som helst af Israels hus og af de fiemmedc. dcr bor som gæst
blandt dem, som spiser blod - mod ham, der spiser blod, vil .icg vcnde mig og
udrydde ham fra hans folk. vl 1 For kødets liv er blodet, og det har.jcg givet jer til at
komme på alteret for at skaffe soning for jer; det er blodet, der skul'll'r soning, fordi

"1111 opstillede portvagterne ved portene
rnlrtle var uren, skulle gå derind".

til Herrens

tempel, så ingen, der på nogen

Nclremia 13,29

'lllsk

dem, min Gud, fordi de har gjort præsteskabet og præsternes og levitternes

lllr{t uren!"
I

lrcnhed ved frafald

5. Mos.kap.13.v7 "Hvis din bror eller din søn eller datter eller din kone, som du

,.lskcr, eller din nærmeste ven i hemmelighed pr6ver at lokke dig og sige: "Lad os gå
lr(.n og dyrke andre guder," guder som hverken du eller dine fædre har kendt, v8 men
sorrr dyrkes af de folk, som bor rundt omkring jer, enten nærved eller langt borte,
,,r e 1 Sele jorden, v9 da skal du ikke give efter for ham og ikke lytte til h am. Vis ham
lrtcn barmhjertighed, og skån ham ikke, dæk ikke over ham, vl0 men slå ham ihjel!
l)rr skal være den første, der løfter hånden mod ham, når han skal dræbes; derefter
skirl rcsten af folket løfte hånden".

l,ovcn om kød og mælkeProdukter

t,r vl:senrligt aspekt ved den jødiske lov er også forbudet mod at blande kød
rrr;r'lkcprodukter.

og

II. ISLAM
2a SHARIA - DEN ISLAMISKE LOV
Vers fra Korånen:

Vi (Allah)

slynger med voldsom styrke sandheden mod hedenskaben, så de

knuses og sluttelig tilintetgøres.

Al-An'am (Koen)
6:114 Hvorfor skal jeg

søge andre dommere end Allah, når han har nedsendt
bogen (Koranen) i detaljeret form.
Islam er ligesom den ortodokse gammeltestamentlige jødedom mere end noget andet
en lovgivning.
Hvis man er sand muslim står derfor den islamiske lov over værtslandets love og en
hvilken som helst anden lovgivning. Allahs lov anses som værende fuldkommen, et
system, der er perfekt, fordi den omfatter alt. Andre love vil derfor komme til at stå i
vejen eller være direkte ulovlige. Dette skyldes, at islamisk lov ikke blot omfatter alt,
men iflg. Muhammad er dikteret ham direkte fra Gud gennem et åndeligt væsen, som

han siden tolkede som englen Jibril (Gabriel). Den første af disse åbenbaringer fik
6ll. Denne åbenbarede lov er iflg. Islam et fejlfrit
kopi af urbogen (den tuldendte tavle), som Allah har liggende i Himlen og som alle
tidligere profeter iflg. Muhammad har forfalsket eller viderebragt mecl fejl. Koranen
var if1g. profeten Muhammad den første fejlfri afskrift af Allahs lov. Derfor anser en
prof-eten i en hule i bjerget Hira år

Selve samfundsopbygningen var og er domineret af islamisk lovs forestillinger om
Iov og ret, hvorfor alle islamiske lande i dag er domineret af forskellige former for
rcligi6s eller verdslig diktatur eller pseudodemokrati.

Sharialovgivningen omfatter alle handlinger og alle forhold i livet. Intet er undtaget'
I:ldvidere inddeles alle handlinger i 5 kategorier, der giver plus eller minus i et
'cLrddommeligt" regnskab, som viser islam som typisk "bogholdeneligion". De 5
k ltegorier af handlinger omfatter:
l.t be obligatoriske handlinger, deriblandt bprnopdragelse, omskæring og de f'em
srtjler: trosbekendelsen, bønnen, den religiØse skat (Zakat), fasten (Sawm) og
pilurimsrejsen til Mekka (Hajj), samt jihad (den hl. krig).
Z.intt, hvad der er rent og urent og dermed tilladt (hallal) eller forbudt (haram):
.,pisning af svinekød og blod, fornærmelse af profeten, ægteskabsbrud, etc.
.1.) De forkastelige handlinger: hestekød, spil, dans, korte bukser, brugen af venstre
lrrrnd til at spise med, etc., som giver minusser på dommedag.
.1.) De anbefalelsesværdige handlinger, som for eks. at gifte sig, få mange børn, at
spisc med højre hånd (som gir plusser på dommedag).
5.) Neutrale handlinger, som for. eks. rygning, der ikke registreres ibogholdningen.
l)cp islamiske lovgivning regulerer således enhver handling i en muslims liv, lige fra

lrvilken hånd han spiser med, og blandt fundamentalister endog
lrrrrger, når han går ind af døren
l

.o'n'

til hvilken fod han

til et toilet.

givningen omfatter:

lrrlrilieret (manden har ret til 4 koner + slaver; og ret til at skilles blot ved at udtale

troende muslim Koranen, som den blev åbenbaret profeten Muhammad, som
fuldkommen og uden fejl, en fuldendt lov. Religionshistorikeren Tor Andreae var den
f6rste, som entydigt påviste, at tanken om urbogen i Himlen var en ide, som
Muhammad har overført fra Manikæismen, ifølge hvilken en prototype på en urbog
(ummalkitab) fbretandtes i Himlen.
Siden Muhammad blev Koranens love videreudviklet, sii de passede til

dct tre gange),
srlatferet (dØdsstraf for frafald, afhugning af lemmer for tyveri, stening af kvinden
ved utroskab, dødsstraf ved homoseksualitet, etc.),
:r;vcret (manden arver det dobbelte af kvinden, vantro kan ikke arve en muslim, etc.),
vidneret(kvinden har halv vidneret),
krigsret ( regler for krig, fbr eks., tilladelse til voldtægt under jihad),

det gamle arabiske stammesamfund. Tilføjelser til lovgivningen - sonr kaldes shariablev afsluttet i 900-tallet, og blev formet både ud fra Muharnmads iibcnbaringer samt
uf fra Muhammads og hans nærmestes sædvane/eksempel = sLrnnåt. Dct var altså
almindelige lovlærere, som udformede Shari'a'en. Men den cr iislarn ikke blot
guddommelig, men også uforanderlig. Den kan ikke ændres ul'nosct rrrenneske, og
står over enhver lands grundlov. Den islamiske retsvidenskab og stuclium af loven

,..."1.,

kaldes Fiqh. De lovlærde, som kaldes Faqih, kan sidcstillcs rnccl l)et gamle
Testamentes lovlærde, som vi hBrer, at Jesus var i konstant opgØr rrrccl. "Fiqh blev i
den grad altdominerende, at det viste sig næsten umuligt at bestcnrnrc rlcn definitivt i
forhold til andre videnskaber iislam" (Jes O. Asmussen: "lslarrr". l'olitiken 1981,
s.136). Dette forhold betØd, at alle tilløb til videnskabcr blcv tlorrineret og
efierhånden lammet, ligesom en fri presse eller fri videnskab hlcv cn Lrmulighed.

for

handel,, omgang med "Vantro", samt regler

for

graviditet, fødsel,

,,ptlragelse, undervisning, Samvær, slagtning, indtagelse af maden, musik, etc.
Slrrrriu'en står iflg. islam over en hvilken som helst anden kultur.

"srrvcrieniteten er ene og alene Allahs. Menneskers opgave er det, at anvende Allahs
loyc eg bestemmelser. Mennesket er ikke kommet til jorden for at lovgive, men for at
Allahs lovgivning, som Skaberen, der er almægtig, har nedsendt. Af
',,.,r11"Åføre
tlt'11c grund er det hverken tilladt et menneske at lovgive eller at opdigte en

til det" (Den islamiske forfatning, Ummet i
f).
l\lrrlurnrmad, s.42
"lsl:rrrr lorbyder absolut, at muslimer underkaster sig andre principper end islams....
l',tlg ,lqt, som er nedsendt j r oe føle ingen anden ved siden af ham (Sura 7.3

t,,rl'rrtling, ej heller har han fået lov

BEGREBERNE REN OG UREN I ISLAM
2b DE URENE

I KORANEN

Medens jødedommen ikke søger at tvinge omgivelserne ind i et ren-urcn-skema, idet
den anses som en national religion, forholder det sig anderledes med islam. Islam er
ikke en religion for privatsfæren, men en offentlig orden, en politisk stillingtagen, et
samfunds- og retssystem, som omfatter alt og hvor intet er undtaget. Af samme grund
vil kravet om at gennemfpre en lovgivning for renhed og urenhed være nærværende
overalt, hvor der er troende muslimer. Skoler, børnehaver, sygehuse, ja hele
samfundet skal if6lge islam følge lovene om ren og uren på linie med andre islamiske
love, hvis religionsfrihed skal gælde. Dermed åbnes op for en ny type af samfund,
som er lagdelt afhængig af, hvilken gruppe man tilhører, de rene eller de urene.

Loven er grundlagt på vers fra Koranen og Hadit, som omhandler profeten
Muhammads liv og gerninger (Sunna).
An-Nisa (Kvinden)
4:43 "O I som tror, kom ikke bønnen nær, når I er psykisk syge, vent til I ved, hvad I
taler, ej heller når I er urene - med undtagelse af, at I er rejsende- , indtil I har renset
jer. Og hvis I er syge, eller på rejse (i urenhedens tilstand), eller i kommer fra WC
eller har r@rt en kvinde og i finder ingen vand, så tag ren sand og gnid dermed ansigt
og hænder. sandelig, Allah er tilgivende".

Al-Ma' idah (Bordtalen)
som tror! Når I træder hen til bønnen, så vask jeres ansigt og jeres hænder
indtil albuen og stryg over hovedet og vask jeres fødder indtil knoerne. Og er I i

5:6 "O I

urenhedens tilstand, så rens jer gennem badet. Og er i syge eller på rejse (og urene),
eller kommer fra WC og har rØrt ved en kvinde og I finder ingen vand, så tag sand og
gnid ansigt og hænder. Allah vil ikke, at I kommer i vanskeligheder. Han vil rense jer
og være barmhjertig, så I er taknemmelige".

Al-An'am (Koen)
6:145 Tal: "Jeg finder i det, som blev åbenbaret mig, intet, som for en spisende, som
vil spise, måtte være forbudt undtagen det selvdøde eller udgydt blod eller svinekød for det er urent - eller forbudt er det over hvilket et andet navn er udråbt end Allahs.
Men den, som er drevet af nød - ikke af ulydighed overskrider loven - så er Herren,
forbarmende, tilgivende".

Al-Tawba (Boden)

():28 "O I som tror! Sandelig de vantro er urene. Derfor skal de efter dette år ikke
nierme sig den hetlige moske. Og hvis i frygter armod, så vil Allah sandelig gØre jer
rig ud af sin fylde, når han vil. Sandelig, Allah er alvidende, alvis".
Al-Tawba (Boden)
().95 ".....Vend jer bort fra dem! De er et (udskud) af urenhed. Helvedet

vil

optage

t1cm......"

ZcDE V,flRSTE DYR FOR ALLAH
llvordan lovgivningen om rene og urene bruges, fremgår tydeligt af følgende danske
ticlsskrift udgivet af konservative dansk-tyrkiske muslimer på Sjælland:
"Der er ingen kompromislgsning, mellemvej eller fred, fordi der er ingen
kompromis eller fællesnævner for sandhed og falskhed, Islam og hedenskab,
rctfærdighed og tyranni. Blandt disse kan der aldrig være fredelig sameksistens, idet
tlisse er modsætninger. Ligesom plus og minus ikke kan forenes, og forsgget herpå
vil ende i en kortslutning, er det samme n@jagtig gældende for Islam og hedenskab og
sandhed og falskhed. Islam har aldrig tolereret og imødekommet vantro, polyteister
og bogens folk, men tværtimod altid betragtet disse som vildledte, beskidte, usle,
viurre end dyr og som de værste blandt skabningerne.
"O I Troende, polyteisterne (de vantro), er visselig urene". (OQM.al-Tawbah:28).

"sandelig, d€, som er vantro af Bogens folk og polyteisterne, skal være i
helvedes ild og forblive deri for evighed - disse er de værste skabninger."(OQM.

ll-Bayyinah:6).
"Således vil Allah nedsende urenhed over dem, der ikke er troende" (OQM. alAn'am:125).
"Men hvad angår dem, i hvis hjerter der er en sygdom, så føjer disse (vers)

rrrenhed

til

deres urenhed, og

'l'awbah:125).

de dør,

medens

de er vantro." (OQM. al-

"Sandelig, de værste dyr for Allahs åsyn er dem, der er vantro, og som ikke vil
lro". (OQM.al - Anfal:55).
"llans (den vantros) tilstand, er nØjagtig som en hunds: hvis du driver den bort,
gisper og stønner den, og hvis du lader den være, så gisper og stØnner den også.
Siidan er de folks tilstand, som forkaster vore vers. Fortæl dem da historien, for
irt de må tænke efter." (OQM. al -A'raf:I16)......
Allah (swt) har ikke fastsat imødekommenhed, respekt, kompromis eller tolerance på
tlrrgsurdenen mod hedenskaben og dens tilhængere, som Allah kalder de værste dyr,
sorn ikke tænker, og der samtidig er dgve og blinde

(Fra
I

"Tolerance,

tcr,rc gelsen, København, ingen

(Anfal,22)."

fred, Dialog & Islam" s.2. Hitz ut-Tahrir

årstal).

2d RENHEDS. OG URENHEDKONCEPTET
Hvordan fremstiller man lovene om ren-uren på en "spiselig" og acceptabel måde for
ikkemuslimer? Det viser bladet "Muslim i Danmark"(uden nr. og årstal), hvor mange
artikler er decideret beregnet på ikkemuslimer:

Koranen til en utro - det anbefales endda at rive den ud af hans hænder. Det er
lirrbudt at foretage sin bøn a) i badet, b) i saltholdig jord, c) overfor en anden person,
tl) overfor en åben dør, e) på en hovedgade eller lign., f) foran et bål eller en larnpe,
S) i køkkenet, hvor der er en ovn, h) foran et toilet i) foran et pofiræt, j) foran en, som
lrar ejakuleret, men endnu ikke har vasket sig, h) i et værelse, hvor der er et fotografi,

r) overfor en grav; på en kirkegård. Hvis en flue kommer ind i munden under
lrrsteperioden behøver man ikke trække den ud, men hvis det er nØdvendigt og

lrcrntvinger opkastninger, annullerer dette fasten. Hvis man har spist noget urent skal
ikke prøve at få det op, som allerede er nede i maven.
l)ct er absolut forbudt at arbejde i et foretagende, der er jødlst< eller bringer hjælp til
lsrael - det er en skam at have en jødisk chef. Ethvert urent kødprodukt fra vantro
l:rnde er strengt forbudt.
llandel med kød, fedt og skind er tilladt, hvis sælgeren er muslim, men forbudt, hvis
krtberne ved, at denne muslim har fået det af en vantro."
"tjnhver mand eller kvinde, der fornægter Allah og ikke tror på hans profet
Muhammad, er uren på samme måde som ekskrementer, urin, hunde og svin. Det er
tlc også, hvis de betvivler et eneste af disse principper."
"Uren er enhver ikkemuslim, også hans hår, negle, skæg og alle sekreter fra hans
krop. Uren er enhver, som benægter Allahs eksistens og som ikke tror på hans profet
Muhammad og hans principper".
"Det seksuelt umodne barn er urent. hvis hans forældre eller forfædre ikke er
nrtrslimer. men hvis der er en muslim blandt hans forfædre, er han ren......."
rrrrrn

MusutugR kalder Gud for ALL-AH. ordet .ALLAH,, er et navn: det kan
hverken bøfes i køn eller ital, i modsætning tilordet ..gud,'.
MUSUUER lror på dommedagen, og på helvede og paradis. ALLAH vil være
dommeren. Enhver er ansrarlig for sine egrn handlinger. Du er ild<e ansvarlig
for andres handlinger, og omvendt er ingon anden answarlig lor dine handlinger.

ISUUf har et renheds- og urenhedskoncept. En ren handling eller tank€
gø( el menneske renere, og tættere ALI-AH. En uren handling gør
mennesket urent, og fjemere fra ALI-AH. De rene ting er de tilladte eller
påbudte, og de urene er de forbudte.

"Madrester efter svin, en hund eller en ikkemuslimsk mand eller kvinde er
rc rrc"(Ayatollah Khomeini; "Principes", Editions: Libres-Hallier, Paris 197 9).
llcrudover er et dødt menneske urent. Kvinder er urene i en lang række
srrrrrrnenhænge, især omkring fødsel og menstruation. Af samme grund er en nyfØdts
Ir:rr urent. Derfor barberer nogle det af.
rr

2e DE

ISLAMISKE PRINCIPPER

En væsentlig forståelse for, hvorfor ikkemuslimer (såkaldte vantro) behandles
anderledes og per definition er diskrimineret i islamisk religion og lovgivning,
fremgår af "de islamiske principper", som viser ren-urenheds konceptets fØlger for
samfundet:

"IJren er enhver ikkemuslirrr. også hans hår,
negle, skæg og alle sekreter fra hans krop. Uren er enhvcr, clcr bcnicgter Guds
eksistens, eller som ikke tror på hans profet Muhammad eller denncs principper. Lim
og euforiserende stoff-er er urene, men opium og hash er det ikkc. Man må ikke
berØre Koranen med noget urent eller lægge den på noget Lrrcr.rl. Man rrrii ikke give

2

f

ISLAM FORBYDER

t"lslam fred og harmoni" l99l nr.

2):

lll:rtlct er et moderat muslimsk blad for fortrinsvis danske muslimske kvinder, som er
l\()r)vcrteret til islam pga. ægteskab med en muslim (islam foreskriver, at bØrnene
;rllitl er muslimer). Dette betyder, at det er svært for kvinden at bevare sin hidtidige
Lristrrc tro, hvis hun skal have lov at opdrage sine børn i et almindeligt konservativt
rrrrrslirnsk miljø.(Dette moderate blad er i dag lukket).

lbrbyder: l. Alkohol

(der er dog forskel: I nogle islamiske lande er det
fbrbudt (haram), i andre "ikke anbefalelsesværdist"

2.Kød af svin og vilde dyr, der bruger kl6r og trurttlcr til

at

nedlægge bytte (dvs. alle rovdyr), endvidcrc allc Irtvl't-tgle inkl.,
kragefugle, etc.
3. Gnavere (f.eks. hare og kanin), og samtlige rclltilcr'. orllle, visse
skaldyr. etc.
4.Kød af selvdøde dyr, som ellers ville have viuret tilladt (halal)
føde.
5. Kød af dyr og fugle, der er tilladte, men ikke aflivet efier den af
Koranen foreskrevne måde.
6. Kød af dyr, der er anvendt til afgudsofringer eller over hvilke en
anden Gud er nævnt.
7.Ved Halalslagtning skal siges ordene "Bismillah Allahu-akbar"
(l Gud Allahs navn.Allah er den st@rste)."

2 g SVINEKØD SOM UREN FØDE

"Hvorfor forbyder islam svin?
Ifølge sygeplejersker og medicinske eksperter er svinekød skadelig rnad. Indtagelsen
af svinekød frembringer en lav karakter og @delægger moral og åndelige kvaliteter i
en mand. Det er almindelig kendt, at en helt flok på l0 eller flere orner kan rende
efter en gris og parre sig med denne. Sådan vil det også være med svinekødædende
nationer, fortabt i bestialske beskæftigelser, tilfredsstillede af lyster, på jagt efter
sanselige nydelser, gennem kunst og mode, druk og udsvævelser... Indtagelsen af
svinekød reducerer følelsen af skam og anstændighed. Sådanne nationer, som spiser
svinekød regelmæssigt, har en lav moralstandard... Forbudet mod at spise den slags
skyldes sigtet at få renset sin natur, fordi den mad, som man indtager ikke blot går til
maven og bliver ekskrementer. Men den går også til hjernen, og dette påvirker ikke i
ringe grad menneskets natur. Svinet er fra naturen af både dtlvertt og interesseret i
sex, den er beskidt, grådig og forslugen. Den kan ikke lide sollyset. har ingen sjæl og
den vil slås. Den æder næsten alting, alt råddent og hæsligt." (Bladct pointerer, at de
mange bgrn, som iSverige fødes uden for ægteskab skyldes indtagclscn af svinekød.
Svinekød kan også medføre homoseksualitet, samt overføre parasitinl'ektioner og
tidlig senilitet). "En muslim, som spiser svin, kaster sin selvrcspckt btlrt, han bliver
en uværdig person uden principper. Han er skamløs og fulcl af'synd i andres Øjne,
inklusive ikke muslimers. Ikkemuslimer foragter muslimer, soltt spiscr svinekød. En
muslim, som spiser svinekød for at redde sit liv, gØr dog ikkc ert synd, men en
muslim, som spiser det frivilligt, når han lever i Europa eller Alrtcrika, er en stor
synder og inviterer guddommelig vrede" (fra "The Muslim World Lcague Journal" et
af islams stØrste og vigtigste blade, som udkommer på flere sprog og udgives i
Saudiarabien, her citeret i "Islam fred og harmoni" nr.?, l99l (s.25f0.

Andre muslimske teologer argumenterer med, at kød af "urcne dyr" er
lyldt med trikiner, bændelorm og salmonella. Ikke mindst det sidste er problemet tbr
netop nogle af de dyrearter, som muslimer anser som rene for eks. fierkræ og æg.
Forbudet mod blod er det samme forbud fra Det gamle Testamente, som
både ortodokse jøder og Jehovas vidner henviser til (3.Mos. 17), og Kainsberetningen,
der indikerer, at sjælen er i blodet. Muhammads åbenbaringer gik bl.a. ud på, at høns,
rrnder og en lang række almindelige fugle er urene, modsat rovfugle. Ideen bag denne
skelnen har sikkert været, at disse ikke spiser dyr med blodet i. Muhammad har som
rtrkenboer næppe vidst, at høns, ænder, gæs og almindelige fugle spiser orm, snegle,

insekter etc. De klare un@jagtigheder i forhold til jødiske love er forståelige.
Muhammad kunne ifølge islamisk overlevering ikke læse ellers skrive. Det har
sriledes naturligvis været svært at huske præcis hvilke dyr, som hørte til hvilken

gruppe.

KAN ISLAMISK LOV TOLKES AF ALMINDELIGE MENNESKER?
I det fØlgende to citater af herboende muslimer, som viser at der også kan være
lilrskelle i forståelsen er ren-uren:
A)Læserbrev af Muhammed i Ekstrabladet I 1.3.2000:
"Jeg har lige mistet min elevplads som kontorelev i en virksomhed, hvor jeg skulle
bcde i frokosten, mens de danske svin spiste.....".

lSpørgsmålet er her, hvorvidt ordet svin her forstås som et skældsord på linie med
ljols eller torsk, eller skal forstås ud fra inddelingen ren og uren ).
B) Læserbrev af Ali t Ekstrabladet april 2000: "Der skal være fbrskel
ltrcllem oS og danskerne, ligesom der er forskel mellem mennesker og dyr".

C) Her følger et uddrag fra en hjemmeside om islam af Aminah

T.

lichammari, (hvis holdninger næsten ikke anerkendes af nogen muslimer):
"Påstanden om, at muslimer regner danskerne lige med hund eller svin dukker med

jruvne mellemrum

- og med mindre variationer - op som en virus på diverse

i medierne. Hvad enten påstanden

så stammer fra - eller kolporteres af rrruslimer eller ikke-muslimer, vidner den om en eklatant uvidenhed om noget ganske
r:r'undlæggende i islam. En forudsætning for overhovedet at forstå, hvad der ligger

rlcbatsider

lrlu brugen af ord som "aber, hunde og svin" i Koranen, er at kende forskellen
rrrcllem dyr og mennesker. I Koranen hedder det:

llrrn er den, der har skabt alt på ypperligste måde. Han skabte mennesket af ler, og
tlcts efterkommere af et ekstrakt af en foragtet væske. Han formede DET og blæste af
Sin ånd (ruh) i det. Og Han gav jer hørelse, syn og hjerte. Liden er jeres
't

rrkrrernmelighed. (32:7 -9)

af Sin ånd" i fosteret:
JER. Det er Guds indblæste ånd, der adskiller

Sorrr det fremgår, sker der noget væsentligt, når Gud "blæser

I'iltalefbrmen skifter fra DET

til

mennesket fra den Qvrige skabelse, idet mennesket derved liir kirrrcrr til intellekt:
ånds-, tanke- og handlefrihed - og dermed muligheden for at trl:l'l'e nogle valg i
tilværelsen.
Naturen kan ikke andet end f6lge Guds Lov - eller naturens orden. soln den også

kaldes. Dyrene handler instinktivt

og uden mulighed for hverken at

fbrstå

rækkevidden eller konsekvensen af en bestemt handlemåde. Dyrene bcsidder hverken
intellekt eller fornuft og kan ikke vælge at ændre adfærd eller handle anderledes, end
deres instinkt byder dem.
Hvis et menneske ganske bevidst fravælger Gud og tro ved ikke at følge Guds
vejledning, betegnes det som vantro (kufr). Det er utaknemmeligt og bruger ikke sit
gudgivne intellekt på rette vis. Derved bliver det - skønt skabt i den mest fuldkomne
form og med de mest fuldkomne anlæg og muligheder - til det laveste af det lave et
menneske kan blive: Som et dyr, der lever sit liv ganske uden hensyntagen til andre
og skånselsløst jagter og nedlægger svagere væsener, der krydsr dets vej, og som
ganske uden at tænke på konsekvenserne følger sine egne begær og vælger det onde
frem for det gode:
mennesket i den mest fuldkomne form. Så fornedrer Vi det til det
laveste af det lave - undtagen sådanne, der tror og gør gode gerninger, for de vil få en
uudtømmelig belønning. (Sura 95:4-6)
De værste skabninger for Gud er dem, der afviser Ham (kufr) og ikke vil tro. (8:55)
I kender sikkert dem blandt jer, der overtrådte sabbats(budet). Vi sagde til dem: "Bliv
som aber - foragtede og udst@dte!" (Sura2:65)
De vantro (kufr) er som dyr, der blot opfatter nogle lyde, når hyrden kalder på dem.
Døve, stumme og blinde (er de) - uforstandige (i bund og grund). Oh I troende! Drag

Vi skabte visselig

nytte af de gode ting, Vi har forsynet jer med og tak Gud, hvis det er Ham, I dener!
(2:168-172)
Sig: "Skal jeg fortælle om en meget værre løn fra Gud? Nogle af dem, der påkaldte
sig Guds vrede, forvandlede Han til aber og svin, fordi de tilbad falske guder (tåghfit).
Deres situation er yderst alvorlig - de er langt mere vildfarne!" (Sura 5:63)
Og det er lige præcis den samme metafor, der bruges i Bibelen. Overtræderne, der
bespotter og afviser Gud, bliver som "umælende dyr", der handler både hensynslØst
og irrationelt".

A.Echammari mener i indlægget ovenfor, at kristendomltten mener præcis
det samme som islam på dette område. Nu er spørgsmålet: Forkaster E.A. i det
foregående ideen om ren-uren eller ej? Og hvad skyldes EAs mening, at omtalen af
"vantro" som aber og svin skyldes uvidenhed om islam? Og interessant er i denne
sammenhæng EAs mening, at Allahs lov er "naturens orden".

KAN KORANENS LOV TOLKES?
Islamisk lov ER tolket, den skal ikke tolkes. Dette er en ganske væsentlig forskel i
lclrhold til for eks. den kristne tro. Muslimer mener, at den islamiske lov, som den er
rneddelt profeten Muhammad, er I00Vo korrekt, fuldkommen, uforanderlig og umulig
at ændre. På de områder, hvor de 4 lovskoler har tolket Koranen, er tolkningen
I'uldendt og kan ikke ændres af andre. Aminah E.s fors@g på tolkning opfattes derfor
af islam som intet mindre end et generalangreb på islam og Koranen. "Hun læser
koranen som fanden læser Bibelen" skriver den ledende imam for de arabiske og
somaliske menigheder i Danmark A. Abulaban i bladet "Folkeskolen". Videre skriver
han, at absolut intet i Koranen kan forstås billedligt. Eller som lederen for foreningen
af muslimske akademikere (OPSA) og hovedbestyrelsesmedlem for Det radikale
Venstre Mazhar Hussein siger: "Jeg er fundamentalist. Det betyder, at der er ikke et
bogstav eller komma, der er sat forkert i Koranen. Det mener alle muslimer, og derfor
cr også alle muslimer fundamentalister (Jyllandsposten Kbh. 15.6.99). Af samme
grund kan Koranen ikke oversættes, da en oversættelse jo ville indebære en tolkning.
l)en skal læses på arabisk. I koranskolerne læses derfor Koranen på arabisk også selv
om børnene ikke forstår, hvad de læser. Oversættelser stammer som oftest fra ikkenruslimske universiteter og fra ikke anerkendte sekter, som for eks. Abdul Salam
Madsens oversættelse fra Amadiya sekten, der ikke anerkendes som muslimsk.
Såkaldt officielle oversættelser er kun "forklaringer".

Dette forhold skyldes, at muslimer mener, at Koranen er et identisk kopi
i himlen (umm al-Kitab). Enhver

rul'den lovbog, som de mener, at Allah har liggende
tolkning ville være en forfalskning.

Kristendommens styrke er, at der er 4 evangelister, der ser beretningen
orn Jesus fra forskellige vinkler. Men en muslim mener, at islams styrke er, at der kun

cr 6n udgave, som er sand komma for komma. Problemet er dog, at der faktisk
l'andtes 4-5 forskellige udgaver. Prof-eten havde jo ikke selv skrevet noget ned. Den 3.
kalif Uthman (644-55) autoriserede en kopi af den ene udgave og s6rgede for at
lrncndte de @vrige. Bl.a. dette har dannet grundlag for ideen, at hvert komma var
korrekt. Men for kort tid siden fandt man nogle papyrussider fra 6n af de andre
rrtlgaver i en historisk moske i Yemen. Disse papyrussider viser store forskelle i
lorhold til den autoriserede Koran.
Muhammad mente, at alle andre bøger for eks. Det gamle Testamente og
l)ot nye Testamente ikke var bevaret i deres renhed ("De har forfalsket Bibelen", sura
I 2-5). Nu kom han med Guds åbenbaring uforfalsket. Koranen er ifglge ham Guds
srtlste ufejlbarlige ord (seglet). Det giver naturligvis nogle voldsomme problemer for
rslum som lov. For det betyder, at lovene om slaveri, afstraffelse af kvinden (sura
1..15), halv arveret for kvinder (sura 4.12 og 4.177), kvinder og bBrn som lovmæssig

krigsbytte

og naturligvis lovene om ren og uren er evige, fuldkomne og

rrli rranderlige.

Dertil kommer' at man må undre sig over' hvtlr kit.tisk.g lirrvirrende
Gud taler i Koranen med endelgse gentagelser af priccis tlc si.lllllllc slutllinger.
ophævelse af vers, som Muhammad siden tolkede som sataniskc (tlc srttltniske vers:
sura 53.20-24), afskrivninger fra love fia 3. Mosebog, sctttt Mttltrtttttttr.ttl havde hørt
mundtligt (han kunne ikke læse) og endelgse misforståelscr: .lakob bctegnes som
Abrahams barn, men er i virkeligheden hans barnebarn (sura 2.132--l-l), Zakarias i det
nye og Det gamle Testamente anses for at Være Samme person (sttrit 3.3'1-35). Farao

korsfæster sine ofre. skønt skikken var ukendt hos de gamle ægyptcrc (sura 6.125).
Muhammad tror det var Ismael der blev ofret og ikke Isak. Der er liin al'legendariske
historier om Jesu barndom (de apokryfe legendariske barndomsfirrta:llinger)' som
f6rst opstod f-lere hundrede år efter Jesu død, da Det nye Testamente fbrlængst halrde
sin form. Et kendt eksempel er legenden om barn Jesus og lerfuglene, sorn bl.a'

i

bogen "Kristuslegender", og en legende om at
(Sura 19.31,3,30 og især 5.109f): "du skulle tale
i
vuggen
talte
allerecle
Jesusbarnet
og da jeg lærte dig Skriften og Visdommen
voksen.
som
og
vuggen
i
menneskene
til
og Toraen (Tawrat) og Evangeliet (lnjil), og da du af ler med min tilladelse skabte
f1gleskikkelse og pustede ånd i den, og de med min tilladelse blev en (levende) fugl".
Pudsigheder er der også mange af, for eks, at kristne skulle have tre gucler: Faderen,
Sønnen og jomfru Maria! (sura 5.1l7). Muhammad forstår ikkc. at treenigheden
Selma Lagerlpf har gendigtet

betyder tre sider af Gucls væsen: den tjerne, den åndelige sorn gellncrlltrit: llger alt, og
Guds almagt cler gØr det muligt endog at åbenbare sig menncskeligt. I stedet opfatter
han treenigheclen som f-aderen, dennes hustru og deres barn. Dcn .iødiske fbrståelse
og brug af orclet "søn" har Muhammad ikke kendt. Især Muhatlllttacls kendskab til

kristendommen må have været uhyre sparsomt. I de t'ørstc iir tlmtaler han
kristendommen pænt. men i de senere år af Muhammads liv angribcr han kristne og
isæriøcler i dramatiske venclinger. De skal underkastes e ller clricbcs. hvilket bl.a. førte
til hans massakre pir jøclerne i byen Chajbar. Da vi derlirr tnl,1cle t' lnoclsigende vers i

Muhammads åbenbaring, gælcler læren om abrogation (sura 2.1(X). "Vi bringer bedre
eller lignende (vers) i stedet"). Det betyder. at de sidste kotttprolltisløse vers ophæver
cle f'ørste kompromiss6gende vers som tor eks. "det' er ikkc tvitltg i rcligionen" eller
"Jesus er Messias". Ifglge læren om abrogation (opha:vclsc) har Mttlrltlnlnad ændret
eller ophæ v et 225 koranvers.
Prof-essor Jes Asmussen peger pir problctttct tttctl clcrl nlr"rslimske lclvs

uforanderlighed. hvor enhver detalje anses som fuldcntlt os rrli-:rvigclig. "Når der
'Sii sigcr Flcrren'. så kan man
opstilles paragraffer i etikken, og der sluttelig hævdes:
være ganske rolig. at her foreligger der en tirrfalskning cllcr i bedste fald en
misfor.ståelse. Guds ord er evigt og uforanderligt, men det cr cn tnoritlkodeks aldrig,
'Dtr skal clske din næste
ifBlge sagens natur kan den ikke være det. Når Jesus siger:
sottt hvcrt menneske
krav.
et
evigt
men
ro* Oig ielv', så er clet ikke en rnoralkodeks,
ll'rt"(J. Asmussen,
lcve
tttl
og
tolke
må
ansvar
eget
under
ifbrhold til sin egen tid
Asmussen
problcttt..lcs
et
er
lovgivning
uforanderlig
som
Koranen
Men
Islam s.92).

at man
l)eger på, at kvinder og bBrn ifglge Koranens lov er lovligt krigsbytte, og
ligesom
kvinder,
og
piger
60.000
tlerfor under delingen i Indien og Pakistan bortførte
lran tidligere havde drænet de kristne områcler på Balkan for børn ved at forlange
tlcres førstefødte drenge udleveret som en slags skat kaldet "drengeh@st". Men disse
overgreb var faktisk ikke noget overgreb i forhold til Koranens etik. Men mange
lrenige skammede sig over det, der skete da muslimer ved Indiens deling tog tusinder
ll'børn og kvinder som krigsbytte, og de protesterede, altså mod det, som Allah
syntes var helt i orden. "For at sætte sagen på spidsen: hvis mennesker er bedre end
( igd. så kan muslimerne hævde, at Koranen er Guds ord, ellers ikke, for menneskers
erik har da vist sig at nå hgjere, end det, som Allah slår fast som norm for Adams
sliegt" (J. Asmusssen: Islam s.93).
For muslimer er der ingen tvivl. Koranen er Allahs sidste og eneste rigtige

ord. Derfor gælder naturligvis inddelingen i ren og uren som ramme for hele
srrrnfundet og hele livet, samfundsstrukturen og lovgivningen med alt, hvad det
ildebærer. Religionsfrihed for en muslim er at kunne følge denne uforanderlige
Iovuivning også med hensyn til Allahs inddeling i verden i rene og urene skabninger
,rg deres vidt forskellige retsstatus.

KONSEKVENSER AF REN.UREN.LOVENE FOR SAMFUNDET:

\ ) KONSEKVENSER FOR LIGHEDEN
Nur der i europæisk sammenhæng tales om ligeberettigelse, forstår man
rclnemgående, at kvinder og mænd bØr have samme rettigheder, status og
rrruligheder i samfundet og er underkastet samme love. Det ligger udenfor vor
rlrrkeverden, at verden kan være delt op i rene og urene, og at de urene er mindre
r rr:rcl både borgerligt, retsligt og religipst. Det betyder rent konkret, at en gruppe
kvinder eller mænd kan være uclen borgerrettigheder eller have andre eller færre
lrorgerrettigheder, end en tilsvarende anden gruppe. I islam går man ikke ud fra, at
.rllc har samme værdi eller rettigheder i religiøs juridisk forstand. Dette har borgerlige
l\()nsckvenser, forstået på den måde, at en person af en religion, som af islam anses
\()nr uren eller vantro (kufr) også samtidig er mindreværdig som person. Dette
r,;r'lrlcr især de grupper, som permanent anses for urene. En mands kortvarige
rrrt'1[ccl pga.bergring af en uren kvinde, en hund eller en såkaldt "vantro"(=
rl.kcnruslim) har ikke så alvorlige konsekvenser, som det har for det menneske, der
,nr\cs lor permanent at være urent og dermed er mindre værd. Problemet i denne
*',:rrrrlncnhæng er, at dennes rettigheder er stærkt indskrænkede. Dertil kommer, at
lovcpc om ren-uren og islamisk kønspolitik og kBnsadskillelsespolitik griber ind i
lrrrurrrrlcn på en måde, at det er svært at skelne det ene fra det andet- Men sammen
,,,1t'11r'rlc en helhed med

krav, der har katastrofale fglger fbr ligheden, ikke mindst når

for etnisk ligestilling" ,,g ollentligc rnuslimsk
dominerede råd og nævn, sammen med de danske muslimer prØvcr rtl 1lt'cssc islarnisk
familieret igennem i Danmark og åbent anbef aler islrrrrrisk lirrnilierets
apartheidlignende system. Men kravene f6lger en streng krgik. l)ir tlissc islamiske
love er en del kernen i islam, overtrædes muslimers religionsl'rihed, hvis de ikke
følges i Danmark, jfr. "Visioner for religionsfrihed, demokrati og ctrtisk ligestilling".
Kbh. 1999.(Udgivet med stØtte fra indenrigsministeriet). Man glcrnrtter,
at disse krav om islamisk lov ikke blot strider mod dansk kultur, trten udelukkes af
grundloven. Af samme grund ønsker de samme kræfier ironisk nok grundloven

kulturradikale kræfter, "Nævnet

ændret.

Den tyske muslim og ansvarshavende redaktør af det tyske tidsskrift for
fiir christliche-islamische

kristne og muslimer: "Aktuelle Fragen, Zeitschrift

"Forordningen ....går tilbage til den i
middelalderen udkastede islamiske statsteori, som indtil i dag ikke er trukket tilbage,
ophævet eller er erklæret ugyldig. Denne statsteori forudsætter inddelingen af
samfundet i to klasser af borgere. Den ene, muslimerne, er de egentlige borgere i
landet, de andre bliver kun tolereret (det er på denne baggrund, at islam kalder sig en
tolerant religion. red.). De har godt nok en form for livsrum, men deres rettigheder er
kun de, som den islamiske stat giver dem. Denne statslige indretning går ud fra en
Begegnung"

M. Salim Abdullah skriver:

grundlæggende ulighed

og forskellig værdi mellem muslimer og

"beskyttelsesborgere" dvs. de ikkemuslimske borgere, som er tolereret). Således er
ud fra denne forudsætning muslimer og ikkemuslimer ikke indehavere af de samme

grundrettigheder og grundpligter. De er heller ikke ligestillet overfor loven.
Ikkemuslimerne er godt nok ikke helt retsløse. Alligevel bliver de i deres eget land
anset for borgere af anden klasse og behandlet efter dette. De skal leve som
fremmede i deres eget land"(9.årgang .l -2.1989,s.9).
Amir Taheri, som var tidligere chefredaktØr for en af Teherans stØrste

aviser, skriver

i

islamiske lande, og "Krigens by", som omfatter alle andre lande. Alle dc. der ikke
bekender sig til den sande islamiske tro, betegnes som "de andre". Disse kan fitr eks.
omfatte muslimer, der er forfaldet til vestlig tænkemåde. Sådanne skal bringes tilbage
til den rette sti gennem råd, lokken og om nØdvendigt med magt. Det omfatter også
kristne og jøder....." (Amir Taheri: "Holy Terror").
Reelt er det islamiske samfund delt op i flere grupper end muslimer og
ikkemuslimer. For ikkemuslimerne har også vidt forskellige rettigheder. Kristne og
tøder kaldes "bogens folk" (med en hentydning til Det gamle Testamente). Selvom de
cr urene, skal "bogens folk" ikke udryddes, men kan leve blandt muslimerne med
indskrænkede rettigheder. Anderledes er det med ateister, polyteister og frafaldne
rnuslimer (apostater), som b$ udryddes. Vantro er alle andre religioner.
Konsekvensen er overfald på hinduer, sikher etc. ved universiteter og vestlige
liereanstalter, hvor der er mange muslimske studerende. Grupper, som hverken er
kristne eller jøder (beskyttelsesborgere= dhimmier), er uden religi6s retslig
beskyttelse og har derfor iflg. islam ikke en værdi, som berettiger deres eksistens.
Læren om ren-uren sammenblandes altså med andre endnu mere
vidtgående islamiske krav, herunder den islamiske samfundsopbygning og struktur.

hans bog "Holy Terror":

"Et af

Allah-partiets væsentligste

programpunkter er på ny at få kvinden placeret på den plads, der er "bestemt" for
hende. Denne plads kan bedst beskrives som en mellemøstlig variant af apartheidblot baseret på køn i stedet for hudfarve.... Enhver afvigelse fra de regler, der er sat
op for dette forhold, betragtes som en krigshandling mod Allah."

Han beskriver, at menneskene falder

i tre gruppe r: "Den første

gruppe(mustanbat), troens krigere, har ansvaret tor gennemfgrclse af troen. Og de må
selv gØre det, dette ansvar forpligter til, herunder udslette troens fiender. Under
udøvelsen af deres religigse pligter har troens krigere ret til at optræde som dommere

i henhold til troen.... Den, som klart
identificeres som en fjende af troen, skal udryddes. For i modsætning til den kristne
tro, der har Jesu ord som udgangspunkt ( "Mit rige er ikke af denne verden
"Joh.18.36), så er det muslimske rige teokratisk og skal skabes politisk og militært.
Islam opfatter verden som opdelt i to byer: "Troens by" (Dar- el islam), som omfatter

over andre, når blot de handler strengt

B) KONSEKVENSER FOR "DE URENE"
I-æren om ren og uren har en lang række fatale konsekvenser for samfundet, som ikke
blot betyder, at befolkningen deles i grupper. Men det har samtidig en betydning for
dannelsen af ghettoer og en langsom, men sikker underminering af tanken, at alle er
lige. Kvindelige lærere, pædagoger, ledere etc. kan komme i situationer, hvor de reelt
anses for at være inkompetente, uværdige eller utroværdige pga. af deres køn, status
cller tro i forhold muslimen.
Også begrebet "uren føde" er ikke kun et spørgsmål om føden i sig selv,
rnen et spørgsmål om, at den person, som kommer i berøring med det urene, som
spiser det eller berØrer det, selv bliver uren. Mennesker og dyr, der ikke i sig selv er
rcne, kan blive urene, afhængig af, hvad der sker med dem, hvor de befinder sig eller
hvad de foretager sig. Et dyr eller en person er altså ikke kun ren eller uren i kraft af
sin natur og skabelse, men den rene kan blive uren ved at nærme sig det urene og

i sin yderste konsekvens, når det hedder: "Enhver
nrand eller kvinde, der fornægter Allah og ikke tror på hans profet Muhammad, er
trren på samme måde som ekskrementer, urin, hunde og svin. Det er de også, hvis de
bctvivler et eneste af disse principper. Uren er enhver ikkemuslim, også hans hår ,
negle, skæg og alle sekreter fra hans krop" .
nrænge sig med det. Dette føres ud

Konsekvensen af disse forhold kan næppe undcrvut'tlcres. nrir clc titges
alvorligt. Et lignende problem optræder, fordi den urene, den fl'al'lrltlttc ttg tlctt vantro,
skal holdes på afstand af det rene.
At hunden er et urent dyr kan naturligvis give ovcrhcvistc rnuslimer
når
de lever i lande med så mange hunde som i Nord- ot Vestctrropa eller
problemer,
USA, hvor hunden er "menneskets bedste ven" og gerne vil klappcs. Ftlr allerede
ber@ring af en hund gØr uren. Dette kan omskrives, som da en ntuslirtt i Berlingske

Tidende skrev

til mig, at hundens urenhed skyldes, at der ilblge cksperter er

urenheder i den pels, og den omgiver sig med urene ting, hvttrftlr rrran ikke skal
berØre den. Det svarer til begrundelsen, at det skyldes medicinske årsager, at svin og
kanin er uren i modsætning til okse og høne. Dyreværnsforeningernes kamp for
hunde og svins velfærd kan derfor virke tåbelig på overbeviste muslimer.
Et særligt kapitel er de frafaldnes (apostaters) urenhed, dvs. de, som har
forkastet islam. Et eksempel kan illustrere det: "Den traditionelle rnuslimske lov,
shariaen, kræver dødsstraf over mænd, der forlader islam, mens en kvinde skal piskes
hver 3. dag, indtil hun fortryder" fortæller Jameel Meshaima, der i dag er lærer i
Danmark og kristen. Han er født i Bahrain, den lille oliestat i den persiske Golf, der
ligger som nabo til Saudiarabien, hvor mission (kristen) ikke er tilladt....

Jeg kendte

jo

Bibelen og kristendommen, som jeg havde studeret for at kunne

imødegå de kristne, når jeg diskuterede med dem i mit arbejde firr at udbrede islam.
Pludselig oplevede jeg, at to Bibelvers talte stærkt og klart til Inig: det sted i
Johannesevangeliet kapitel 14, vers 6, hvor Jesus siger: 'Jeg er ve.ien. sandheden og
livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig'og Hebræerbrevets kapitel I l, vers 6,
hvor der står, at uden tro er det umuligt at behage Gud. Som muslim vidste jeg, hvad
muslimerne sagde om Bibelen, at mennesker havde ændret på Guds tlrd, men den dag
f6lte jeg sandheden i Jesu ord: At når Jesus sagde om sig selv, at han er livet og
vejen, så er det ikke menneskeord, men Guds ord.
Jameel lod sig døbe og fik hurtigt omkostningerne at mærke. Alle hans muslimske
studievenner trak sig tilbage fra ham og ville ikke tale med harn ntere, og da han
vendte tilbage til Bahrain, og familien fandt ud af religionsskifiet. var reaktionerne
voldsomme. "Jeg fik at vide, at jeg ikke længere var velkomnten i mine brØdres hjem.
De ville ikke give hånd og hilse på mig, og da den ene af mine søstrc en dag havde
gjort sig klart til bøn i moskeen, og jeg gav hende et knus, skreg hun op, fordi jeg
havde gjort hende uren. Da min farmor døde, kunne jeg ikke vicre i moskeen i
s@rgeperioden, som det ellers er skik, fordi jeg blev betragtet som en uren person....
Jameel skulle hjemme sidde ved et bord for sig, og tallerkener og bestik, som havde
været brugt, blev bagefter renset ved et særligt ritual. Den frafaldne søn blev mål for
en lokal "hellig krig"-, hvor ikke kun familien, men hele landsbyen forsØgte at få ham
til at opgive sin nye tro....."Jeg tror mange ikke kender islam godt nok. Det er en
religion, der ikke har plads til personlig frihed"(Kristl.Dagblad 16.9. I 999).

Nu skulle man tro, at denne holdning kun kom til udtryk i fjerne arabiske
lande. Dette er en misforståelse. En ukendt forfatter i den danske Hizb ut-Tahrir
bevægelse i København skriver således om frafaldne muslimer (apostater). "Verset
'lad der ikke være tvang i deen'(livsanskuelsen) (Sura Al-Baqarah256) har f6lgende
betydning. De vantros hornblæsere ignorerede bevidst den virkelige forståelse af
u.rr.t. Verset gælder udelukkende de vantro, ikke muslimerne. Det er op til de vantro
at tro på islam eller ej, da muslimerne ikke tvinger dem til det. Det gælder til gengæld
ikke for muslimerne, da de efter deres tilslutning til Islam ikke er fritstillede til at
blive kafir (vantro) og frafalde deres deen (Islam). Loven for murtadd (frafald) er, at
personen bedes o* ut angre, og hvis han stadig insisterer på kufr (hedenskab), så
praktiseres hadd (den shariabestemte straf), som svar på Muhammads (saaws) ordre:
;'D.n, der ændrer sin deen (islam) skal i dræbe...en muslim må ikke acceptere
trosfriheden, som kapitalisterne kalder til" (s.25-16). Det er også rigtigt, at Islam
forbyder på1æggelsenaf toldafgifter (mukous) i handel, idet Allahs sendebud (saaws)

sigei: Tolderen kommer ikke i Paradiset".( "Den amerikanske kampagne for
tilintetgØrelsen af Islam" , s.40, Postboks 1286,København' S)' Imamen ved
Jønkøbings stØrste moske - sheik Mahmoud, som er en af de 2000 missionærer, som
den ægypliske stat lønner, udtaler i 30.6. 2000 til den svenske avis "Magazinet", at
han håber at Sveriges muslimer snart får deres egne skariadomstole, og "for os råder
ingen tvivl om, at det står i Allahs lov, at de som falder fra islam skal dø". Det samme
polnterer den danske imam Abdul Wahid Petersen "at den, der falder fra islam skal
dø"..."og når vi bliver mange nok indfører vi sharia i Danmark"( I Kb-hallen).
Problemet er et andet for kvinders vedkommende. Og problemet
forværres hastigt i takt med antallet af muslimer i et land, da de yderliggående ikke
blor lægger et pres på andre muslimer, men også i høj grad på politikerne. Dertil
med muslimsk baggrund i København nu er omkring
kommer at antallet uf
"l"u"r
25Vo, og muslimer allerede nu har flertal i mange bydele, endog mange kvarterer i
danske lrovinsbyer. Dette afstedkommer den typisk islamiske dominansholdning og
dermed en uheldig indstilling til bl.a. såkaldte "vantro" (ikke-muslimske) kvinder. Et

eksempel kan illu.strere det: "Jeg var ansat i en børnehave i Vejle. Jeg talte med en
muslimsk far om, at hans sØn på ingen måde respekterede kvinderne i institutionen,
men kun mændene. Dette var ved at udvikle sig til et reelt problem, og bgrnehaven
anså det som vigtigt, at forældrene blev medinddraget. Dette ville faderen ikke, for
han mente, at drången havde ret i sine vurderinger af, at kønnene ikke var

ligeværdige. Jeg var vildt chokeret, og det blev ikke mindre af , at faderens slutreplik
lød således: "Vent du bare til vi bliver flere end I. Så vil du lære at respektere drenge
-og mænd mere". Det var en ubehagelig og skræmmende oplevelse, fordi faderen på
ingen måde var i tvivl om, at islam en dag ville være statsreligion i Danmark". (Chris
Hinrichsen: "Islam, integration eller..?", Forlaget Rafael/Dansk Kultur). Her ser vi
igen sammenblandingen af de forskellige aspekter i islamisk lovgivning, som i
fællesskab bevirker en stærk diskrimination'

c) KONSEKVENSER FOR SEKSUALITSFORS'I'A l,ll,Sl,lN
Kvinden i islam er uren i en langt række sammenhænge, ligc li'a rrrcnstnurtion til
fødsel. Da både kvinden og den vantro i forvejen har færre rettighcdcr crrtl rrruslimske
mænd, daler tilsvarende kvinden og den vantros beskyttelse.
Voldtægt af en kvinde, især af en såkaldt "vantro" kvinde, som er "udcn iurc", anses,
når blot det sker udenfor hjemmet, som mindre slemt. Det er derlirr desvlurre nærmest

undtagelsen, at en ikkemuslimsk pige, som

er ansat i et muslinrsk hjem som

tjenestepige undgår voldtægt, dette er eksempelvis særdeles veldokurnenteret filr ikke
muslimske tjenestepiger (for eks. fra filippinerne) i Saudi-Arabien. Overalt anses den
"urene" vestlige "vantro" kvinde per definition som lpsagtig og omtales ofte som
luder i muslimske kredse.
Men da antallet af voldtægter overfor "urene" muslimske kvinder også er uhyggeligt
højt i mange islamiske lande, er der i dag grundlagt mange kvindeorganisationer, som
søger at oplyse om fænomenet herunder "Ware against rawe" i Pakistan, samt
organisationer som homa darabi foundation ( for iranske kvinder) og rawa foundation
( for afghanske kvinder), som dog er tvunget til at oplyse om problemet udenfor deres
egne landes grænser. Voldtægt mod en muslimsk kvinde kan hun kun bevise i et
muslimsk land, hvis der har været flere vidner tilstede til voldtægten. Det er ikke nok
med to kvinder, da deres udsagn står lige med voldtægsmandens fornægtelse.
Islamisk tro og lov kræver jævnfBr Muhammads åbenbaring, at 4 voksne mænd skal
være vidner til voldtægten, hvis gerningsmanden skal kunne dømmes. Hvis der ikke

er tilstrækkeligt med vidner,

dømmes
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i stedet kvinden (offeret) iflg.

sharialovgivningen (sura 24.13 "Hvis de ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er
de ud fra Allahs syn l6gnere"). Sharialovgivningen giver også manden straffrihed til
voldtægt under jihad (hellig krig). Især den ikketildækkede kvinde anses selv for at
være skyld i voldtægten, hvis hun forulempes. Især hvis hun ikke følger islamiske
regler for påklædning, anses kvinden som villig og skyldig. Det er også hendes pligt
at sænke blikket og se ned på jorden. Dette er baggrunden firr de beklemmende
statistikker, som også i Europa viser, hvor udbredt voldtægt er af ikkemuslimske
såkaldt urene kvinder, og kvinder "uden ære", hvor muslimer er gerningsrnænd. Dette
gælder også overgreb og mord på fraskilte muslimske kvinder. Antallet af muslimske

drenge

#ln

og mænds voldtægter er mange gange højere end firr

danske mænds

vedkommende (Rigspolitiets rapport fra 1998 viser, at den er ca [J0 gange så høj som
fbren dansk statsborger! Selv om gruppen var så lille, nemlig (.3o/o), stod den forhele
257o af alle voldtægter. Et andet element er, at det ikke er muslinrske kvinder, men
danske piger, som voldtages. Og selvom voldtægt er forbudt i islam, er den urene
vantro kvinde et kapitel for sig. Seksuelle overgreb overfor kristne i muslimske lande
er helt almindelige. Dette smitter af på holdningen til kvinder i Europa. Det kan
iti4lge Koranen kendes, at de ikke er ærbare, da de ikke bærer tørklæde, jævnfBr sura
33.59: "de skal trække de ydre tørklæder sammen om sig så de kan kendes og så de
ikke forulempes".
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D) KONSEKVENSER FOR SAMFUNDSOPBY(;N IN(; l'lN
Den muslimske menneskeretsekspert og retslærde Sultanhtrsscilt 'l'rrblrrclch har
undersggt i hvor vid omfang de Forenede Nationcrs l)ckl:rratitln om
Menneskerettigheder, som anses for bindende for alle FN-rrrcdlcllllllcr, kan
accepteres i et muslimsk samfund. Menneskerettighedsdeklaratiortcrts l. artikel, at
alle mennesker er født frie og er lige og derfor har samme rettighedcr, cr allerede den

for indlysende, kan vlcrc lige så
kultur.
eller
religion
for
en
anden
uacceptabelt
Ved den internationale konference for menneskerettigheds-spØrgsrnål i 1968 var
Sultanhussein Tabandeh ordfører for flere af de tilstedeværende muslirnske stater og
udtalte på flere muslimske landes vegne, at der på den ene side ikke l'indes skranker
eller forskelle mellem racer eller samfund, men konstaterer alligevel en uovervindelig

første anstØdssten. Det som vor kultur anser

forskel:
"Menneskeheden består

af mennesker, som tror (dvs. muslimerne) og mennesker,
som ikke tror. Sådanne, som glemmer deres Skaber og kun forlader sig på deres egen
forstand og på deres hænders værk, sætter sig selv på samme udviklingsstade som
dyr. De tilsøler menneskeheden. De må imidlertid kun dræbes i krige. Udenfor krige
har de troende derfor bestræbt sig på at overbevise de gudl6se om den rette tro.
Mennesker, som ikke tror på den eneste ene og usynlige Gud, må betragtes som
udstødte. De hører ikke til i menneskehedens kreds. Deres eksistens må erkendes som
skadelig for menneskene. I overensstemmelse med dette standpunkt må alle de, som
er overbevist om en anden tro, om end kun dens mest elementære bestanddele - til
dem hører jøder og nazarenere (kristne) - anses for stående noget over de gudlBse.
Deres tro har dog ikke nået Islams høje stade. De følger andre love, end Koranens
forskrifter - de er blevet stående på et lavere stade; de kan derfor ikke stilles side om
side med muslimerne som ligeberettigede". Derfor mener Sultan-hussein Tabendeh,
at islam ikke uden videre kan tilslutte sig menneskerettighederne på samme måde,
som de er formuleret i FN regi. Tværtimod må islam altid tage konsekvensen af den
rette islamiske lære: "Islam henviser ikkemuslimer til et lavere eksistensstade. Hvis
nu en muslim dræber en sådan ikkemuslim, så må han ikke idømmes dødsstraf, for
hans udviklingsstade er højere end den dræbtes"(G. Konzelmann: Den islamiske
udfordring, Gad 1981, s.35 ff.).
Sultanhussein Tabendeh udtaler som menneskeretsekspert i islamiske
menneskerettigheder, at "Allah har bestemt, at menneskenes religi<ln skal være islam
og ingen anden. Den, der går over fra islam til kristendommen, gØr sig lige med dyr
og har forskertset sit liv. Religionsskifte er kun mulig fra det lavere til det hgjere
stade, fra Kristendom til Islam" (Gerhard Konzelmann: "Den islamiske udfordring"
Gad).

Naturligvis er dette overført til en lang række islamiske landes love. Dette gælder
særligt for de lande, som anser sig for religipse og har indført islamisk lov. Men selv i

et moderat land som Ægypten med et koptisk kristent mindretal på ca. l0olo, som har

overlevet alle forfølgerlser, har denne islamiske "menneskeretsid6" fået indpas i
lovgivningen under Anwar Sadat under pres fra de gejstlige fra den islamiske Al
Azhar Universitet i Kairo. Hvis det lykkes en kristen at overtale en muslim til at
skifte religion, så har den, der konverterer, ikke blot iflg. ægyptisk lov forbrudt sit liv,
men denne islamiske lov gælder reelt overalt i verden.

Joh 8,12 "Jeg ER verdens lys. Den, der fplger mig, skal aldrig vandre i mØrket, men
have livets lys."
Joh 8,58 Jesus sagde til dem: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg ER, før Abraham

3. KRISTENDOMMEN
3a JESUS SOM

OPFYLDELSEN AF LOVEN

Et vigtigt element i Det nye Testamente og i Jesu forkyndelse består i Jcsu opgØr med
ideen, at frelse fås gennem en lov. I Det nye Testamente er Jesu opgØr med
forestillingerne om ren og uren iøjnefaldende og kompromisløs. Dette opgør bruges
der i dag fra teologisk side ikke megen energi på, idet man anser opgøret med de
jødiske renhedslove for afsluttet og derfor uvæsentlig for det kristne samfund. Men
muslimers krav og renhedsforestillinger bringer på ny Jesu opgØr med ideen om ren
og uren på banen.
Jesu kritik af farisæerne og deres lovtrældom er iøjnefaldende. Jesus peger på, at Han

er opfyldelsen af loven, og han sammenfatter derfor den jødiske lov

i to korte

kernesætninger: Budet om at elske Gud og næsten.
Lukas 22v34 "Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne,
samledes de, v35 og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på pr@ve:
v36 "Mester, hvad er det st@rste bud i loven?" v37 Han sagde til ham: " 'Du skal elske
Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.' v38 Det er det
stØrste og det første bud. v39 Men der er et andet, som står lige med det: 'Du skal
elske din næste som dig selv.' v40 På de to bud hviler hele loven og profeterne."
Samtidig med, at Jesus forlader synder, hvilket kun Gud kan, sætter han sig over
loven og over den jødiske sabbat og siger om sig selv, at "Menneskesønnen er Herre
over sabatten". Dette faktum, at Jesus ikke blot er opfyldelsen af loven, men Herre
over loven, kommer endnu tydeligere frem i en stridssamtale med jødiske lovlærde
og farisæere: Lukas 22 v 41 "Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem: v42
"Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han?" De svarede: "Davids." v43 Han sagde
til dem: "Hvordan kan David så ved Ånden kalde ham herre og sige: v44 Herren
sagde til min herre: Sæt dig ved min hBjre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under
dine fødder? v45 Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans
sgn?" v46 Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere
spørge ham om noget".
At Jesus er Herre over loven kommer endnu tydeligere frem i de skriftstykker, hvor
Jesus fremstiller sig selv som den, der ved verdens ende skal dømme levende og døde
og ikke mindst i Johannesevangeliet, hvor Jesus er den synlige åbenbaring af Guds
navn og nærvær. Det skal forstås således: da profeten Moses 1300 år tidligere havde

spurgt Gud "Hvad er dit navn"

fik

han kun en ufuldendt sætning som svar "Jeg

ER...". Nu fuldender Jesus sætningen ved at sige:
Joh 14,6 "Jeg ER vejen og sandheden og livet; ingen kommer

mig".
Joh 6,35 "Jeg ER livets brød. Den, der kommer
tror på mig, skal aldrig tØrste".

til mig,

til

Faderen uden ved

skal ikke sulte, og den, der

blev født."
Joh 8,12 Atter talte Jesus til dem og sagde: "Jeg er verdens lys. Den, der fglger mig,
skal aldrig vandre i mØrket, men have livets lys."
Joh 10,11 "Jeg ER den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene".
Joh 10114 "Jeg ER den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

Joh 10,30 Jeg og Faderen er 6t."
Joh 11125 Jesus sagde til hende: "Jeg ER opstandelsen og livet; den, der tror på mig,
skal leve, om han end dør".

i mig, og jeg i ham, han
intet
I
slet
kan
fra
mig
bærer megen frugt; for skilt
EØre".
Da Jesus er over den guddommelige lov, ser vi, at han gang på gang bryder loven,
hvilket bringer ham i konflikt både med de jødiske lovlærde, og med farisæerne, som
kaldte sig selv de nidkære og rene, fordi de mente at overholde lovens
renhedsforskrifter mere minutiøst, end alle andre. I Det nye Testamente finder vi
derfor en lang række voldsomme opgør mellem Jesus og farisæerne.
På 6t punkt ser vi dette brud særlig markant, nemlig overfor farisæernes
og de lovlærdes skelnen mellem rent og urent. Jesus færdes konsekvent blandt de

Joh 15,5 "Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver

såkaldt urene, som var udstødte,

og Han proklamerede til de lovlærdes

store

forargelse, at disse udstødte og urene kommer ind i Guds rige før de fromme. Dette
kommer til udtryk i en lang række af Jesu lignelser: Tolderen i templet, Det store
gæstebud, Den fortabte søn, etc.
Jesu veråb over de rene farisæere har været en stor anstØdsten for disse,
hvilket har bragt dem i raseri og frembragt @nsket om at rydde ham af vejen ("Ve jer i
farisæere og skriftkloge."). Lukas beskriver, at "de rasede over ham og truede med,
hvad de ville gøre ved ham". Det, som Jesus især lægger vægt på er, at ikke ydre
renhed fører til Paradis, men hjertets renhed. Det ydre kan endog fjerne et menneske
fra Gud, så man bliver hovmodig og ser ned på andre. Af samme grund gØr Jesus op
med offentlig bøn på torve og pladser, samt ydre gudsdyrkelse: Gud ser på hjertet og
ikke på det ydre.
Paulus formulerer Jesu gerning med, at Jesus har "løskøbt os fra lovens
forbandelse til evangeliet"(GaI.3.13). "Til frihed har Kristus løskøbt jer, så lad jer da
ikke på ny spænde i trældoms åg" (Ga1.5.1). Dette betØd både ophævelsen af de
jødiske spise-, slagte og renhedsforskrifter samt ophævelse af omskærelsen, som
udelukkende ydre religipsitet, der ikke kan fgre noget menneske til frelse. Dette kan
sammenfattes i Paulus' ord, at der " i Kristus ikke er forskel på kvinde og mand, jøde
eller græker. For alle er vi 6t i Kristus"(Rom 10.12, Ga1.3.28).
'
Opgøret med den jødiske lovs ydre religiøsitet er dermed også et opgør
med islams sharialovgivning om rent og urent mere end 600 år før islam så dagens

_t

lys. Men

i

mangt og meget

er

Muhammads åbenbarede rerthetlslovc blot en

forvansket gengivelse af 3.Mosebogs lovsystem.
Et specifikt element i Jesu gerning var, at han taler til kvindcr ligesom til
mænd uanset om de i samtiden blev anset for kultisk urene eller e.j. Sorn bcsegling af

kvinders ret og kultiske lighed lod Gud tre kvinder blive vidncr til den største
begivenhed, opstandelsen, hvilket er desto mere iøjnefaldende, som kvinders vidneret
ikke var meget værd i datidens omgivelser, ja mindre endnu end i Islam, hvor
kvinden har halv vidneret i forhold til manden. Dermed placeres to kvinder centralt i
den kristne tro: jomfru Maria som det fuldendte eksempel på sand tro og tjeneste, og
Maria Magdalene som det første opstandelsesvidne.

nogen. v44 Hun nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe, og
straks ophprte hendes blødninger. v45 Jesus sagde: "Hvem var det, som rørte ved
mig?" Da ingen ville være ved det, sagde Peter: "Mester, folk trænges jo om dig, og
de skubber." v46 Men Jesus sagde: "Der var en, som rØrte ved mig, for jeg mærkede,
at der udgik en kraft fra mig." v4l Da kvinden så, at det ikke var forblevet
ubemærket, kom hun skælvende frem, og hun faldt ned for ham og fortalte i hele
folkets påth6r, hvorfor hun havde rØrt ved ham, og hvordan hun straks var blevet
helbredt. v48 Han sagde til hende: "Datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred!"
c) Blinde, døYe og besatte

Mark

6156 Og hvor han end

kom ind

i

landsbyer og byer og gårde, lagde man de

syge på torvet, og de bad ham om at måtte rØre bare ved kvasten på hans kappe; og
alle, der rØrte ved ham, blev frelst.

3 B JESU F'NLLE,SSKAB

MED URENE

Et særligt i6jefaldende træk ved Jesu gerning er, at han konsekvent færdes blandt de
såkaldt urene og dermed bryder loven. Han spiser sammen med dem, han rører ved
dem, han går ind i deres huse, og til de frommes provokation siger han gang på gang,
at disse snarere kommer ind i Gudsriget, end de, som påstår om at sig selv, at de er
rene og frelste. lkke mindst i fbrbindelse rned h6jtiden var det vigtigt for de fromme
ikke at blive urene. Således hører vi om de lovlærde, at de ikke ville gå ind i Pontius
Pilatus' borg, fbr ikke at blive urene, da de ville have Pilatus i tale for at kræve Jesus
dødsdømt (Joh. f8.28).
Jesu handlemåde og fællesskab med urene var uhørt. I det følgende vil vi
se på en række eksempler, hvor Jesus bryder gængs lov og god tone blandt "de rene".

1. Jesus

rører ved de urene

a) De spedalske:
Matt 8r2 Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde: "Herre, hvis
du vil, kan du gØre mig ren." Jesus rakte hånden ud, r@rte ved ham og sagde: "Jeg vil,
bliv ren!" Og straks blev han renset for sin spedalskhed.
Mark 1,40 Da kom der en spedalsk hen til Jesus; han faldt på knæ og bad ham og
sagde: "HviS du vil, kan du gØre mig ren." l,4l Jesus ynkedes over ham, rakte
hånden ud, rØrte ved ham og sagde: "Jeg vil, bliv ren!" 1,42 Og straks forlod
spedalskheden ham, og han blev ren.

b) Kvinden med blødninger
Lukas 8.v43 Men der var en kvinde, som i tolv år havde lidt af blødninger, og selv
om hun havde brugt alt, hvad hun ejede, på læger, kunne hun ikke helbredes af

d) Døde

Markus 5. v38 (Opvækkelsen af Jairus'datter)

Så kom de

til synagogeforstanderens

hus, og han så en larmende hob, som både græd og jamrede meget. v39 og han gik
ind og sagde til dem: "Hvorfor larmer og græder I? Barnet er ikke død, hun sover."
v40 De lo ad ham; men han jog dem alle sammen ud og tog barnets far og mor og
sine ledsagere med sig og gik ind, hvor barnet 1å. v4l Så tog han barnets hånd og
sagcle til hende: "Talitha kum!" - det betyder: "Lille pige, jeg siger dig, rejs dig op!"
v42 Og straks stod pigen op og gik omkring, for hun var tolv år gammel. Og de blev
fuldstændig ude af sig selv. v43 Men Jesus befalede dem strengt, at ingen måtte få
dette at vide, og han sagde, at hun skulle have noget at spise.

2. Jesu bordfællesskab med urene:
Et væsentligt element i loven om ren og uren var bordfællesskabet. Ligesom der i
islam er forhold, der leder til helvede (for eks. at spise urent eller at spise med venstre
hånd), således var det en skandale fbr farisæerne ikke blot at spise det urene, men
også at spise sammen med de urene. Ved at spise sammen med spedalske, toldere,
vantro og andre urene og uglesete grupper, forkyndte Jesus et brud med hidtidig
praksis blandt de fromme. Jesu bordfællesskab med de udstødte giver hans
forkyndelse et helt særligt præg.
a) Jesus spiser hos overtolderen Zakæus
Lukas 19.v1 Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. v2D6r var der en mand,
som hed Zakætts, han var overtolder, og han var rig. v3 Han ville gerne se, hvem
Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. v4 Så løb han i
fo'rvejen og klatrede op i et morbærfigentræ for at få ham at se, for han måtte komme
den vej forbi. v5 Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: "Zakæus, skynd dig at
komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus." v6 Så skyndte han sig ned og tog

glad imod ham. v7 Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagtlc: "llrrn cr giiet ind
som gæst hos en syndig mand."
b) Jesus bor hos Simon den spedalske/ Salvningen i Betania
Mattæus 26.v6 Da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskcs hus. v7 korn der en
kvinde hen til ham med en alabastkrukke fuld af meget kostbar olic og lriuldtc den ud
over hans hoved, mens han sad til bords. v8 Da disciplene så dct. blcv cle vrede og
sagde: "Hvorfor Ødsle sådan'l v9 Denne olie kunne jo være solgt lor rnangc pcnge og
givet til de fattige." v10 Men da Jesus mærkede det, sagde han til denr: "Hvortbr gØr I
det svært for kvinden? Hun har gjort en god gerning mod mig. v I I De fattige har I jo
altid hos jer, men mig har I ikke altid. vl2 Hun har hældt denne olie ud over mit
legeme som en forberedelse til min begravelse. vl3 Sandelig siger jeg.jer: Hvor som
helst i hele verden dette evangelium prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles
til minde om hende."
c) Toldere og syndere:
Markus 2.v15 Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad
til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, sorn fulgte ham.
Luk Srv 29 Så holdt Levi en stor fest for ham i sit hus, og en mængde toldere og

til bords sammen med dem.
Luk 7rv 37 Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at
han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie.
andre sad

han sagde: "Det er det, som kommer ud af et menneske, der gØr et menneske urent.
v2l For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord,
v22 ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse,

hovmod, tåbelighed."

Spørgsmålet om rent og urent

Matt. 15 vl Da kom der nogle farisæere og skriftkloge fra Jerusalem til Jesus og
spurgte: v2 "Hvorfor overtræder dine disciple de gamles overlevering? De vasker
ikke deres hænder, før de spiser." v3 Men han svarede dem: "Hvorfor overtræder I
selv Guds bud for jeres overleverings skyld? v4 For Gud har sagt: 'Ær din far og din
mor!' og: 'Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden.' v5 Men I siger:
Hvis nogen siger til sin far eller sin mor: Det, du skulle have haft som hjælp af mig,
skal være tempelgave! v6 så behøver han ikke at ære sin far. I har sat Guds ord ud af
kraft af hensyn til jeres overlevering. v7 Hyklere! Esajas profeterede rigtigt om jer, da
han sagde: v8 Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra
mig, v9 forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud."
v l0 Og han kaldte skaren til sig og sagde: "H6r og forstå: vl I Ikke det, som kommer
ind i munden, gør et menneske urent, men det, som kommer ud af munden, det gør et
menneske urent." v12 Da kom hans disciple hen til ham og sagde: "Ved du, at
farisæerne tog anstBd af at høre den tale?" v13 Men han svarede dem: "Enhver plante,
som min himmelske fader ikke har plantet, skal rykkes op med rode. vl4 Lad dem
være, de er blinde vejledere for blinde; og når en blind leder en blind, falder de begge
i grgften."

3.C) DET YDRE KAN IKKE GØRE URENT
I Gudsriget spiller ydre urenhed
ingen rolle. Ren er kun den, der er ren af hjertet. Dermed får ordet "ren" en ny
betydning i kristendommen. Urene er onde tanker og handlinger, som foretages pga.
egoisme eller ondskab. Og hjertets renhed findes i sin yderste konsekvens kun hos
små børn og de "svage i ånden". Alle andre har brug for Guds tilgivelse. Guds
tilgivelse gør hjertet rent; det kræver ingen præstationer, men blot tro. RBveren på
korsets ord: "Tænk på mig, når du kommer i dit rige" er nok til. at Jesus lover ham
"endnu i dag skal du være med mig i Paradis". Troen er her vejen til Guds rige.
For Gud er det altså aldrig ydre ting, som gør urene, ej heller ydre ting, som kan

Jesus foretager en total omtolkning af ordet "ren".

frelse.

Hvad er det, som gør uren? Følgende to eksempler kan illustrere dette:
Markus 7, vl8 Jesus sagde: Fatter I ikke, at alt det, som kommer ind i et menneske
udefra, ikke kan gØre det urent? v19 For det kommer ikke ind i hjertet, men ned i
maven, og det kommer ud igen." Dermed erklærede han al slags mad for ren. v20 Og

3D) HVEM ER REN?
Kvinden grebet i ægteskabsbrud

vl Men Jesus gik ud til Oliebjerget. v2 Ved daggry var han atter på
tempelpladsen; hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem.
v3 Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i
ægteskabsbrud; de stiller hende foran ham v4 og siger til ham: "Mester, denne kvinde
er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, v5 og i loven har Moses påbudt os at
stene den slags kvinder; hvad siger du?" v6 Det sagde de for at sætte ham på prøve,
så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden
med fingeren. v7 Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til
ddm: "Den af jer, der er uden synd, skal kaste den fØrste sten på hende." v8 Og han
bøjede sig igen ned og skrev på jorden. v9 Da de hørte det, gik de væk, 6n efter 6n, de
ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. v l0 Jesus

Joh. 8.

rettede sig op og sagde til hende: "Kvinde, hvor blev de al'/ Vitr clcr ingen, der
fordømte dig?" vll Hun svarede: "Nej, Herre, ingen." Så sagde Jcsus: "Hcllcr ikke
jeg fordg,mmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere."

3F) HVEM KOMMER IND

3H) JESU OPGØR MED FARISÆERNE (DE RENE)
Farisæerne beskrives
ting og sig selv.

i Markusevangeliet

som personer, der gik op

i ydre

renselse af

Hos Josefus Flavius ("Den jødiske historie" og "Den jødiske krig"), som næsten
levede samtidig med Jesus, beskrives farisæerne som de "rene", der gik op i lovens
renselsesforskrifter og spiseforskrifter og i det hele taget var yderst optaget af

I GUDS RIGE?

renhedsbegrebet.

a)Lignelsen om farisæeren og tolderen

Luk.18v9 Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle
andre, fortalte Jesus denne lignelse: v10 "To mænd gik op til templet for at bede. Den

I Det Nye

røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen d6r. v12leg faster to gange
om ugen, og jeg givertiende af hele min indtægt. vl3 Men tolderen stod afsides og
ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud,
vær mig synder nådig! vl4 Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem som retfærdig,
ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger
sig selv, skal ophpjes."

a) Gud regner ikke med det ydre, men det indre
Matt 23,13 Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I lukker Himmeriget for
mennesker. Selv går I ikke ind i det, og dem, der vil ind i det, tillader I det ikke.
Matt 23114 Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I æder enker ud af huset og

ene var en farisæer, den anden en tolder. vll Farisæeren stillede sig op og bad
således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker,

b)Jesus og de små børn
Luk.18 v15 Og de bar også deres spædbørn til Jesus, for at han skulle røre ved dem;
da disciplene så det, truede de ad dem, vl6 men Jesus kaldte børnene hen til sig og
sagde: "Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er
deres. v l7 Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille
barn, kommer slet ikke ind i det."
(Her ser vi Jesu opgør med den gammeltestamentlige lovgivning, som kommer til
udtryk i Ezras bog 10,3 "Lad os over for vor Gud slutte den pagt, at vi sender alle
kvinder og deres børn bort, sådan som du, Herre, og de, der skælver for vor Guds
bud, råder til. Der bør handles efter loven!)
c) Salige er de enfoldige
Matt 5r3 "Salige er de fattige i ånden (entoldige), for Himmeriget er deres."

Testamente beskrives de som personer, der foragtede andre mennesker,
som ikke overholdt renhedsforskrifterne lige så minutiøst som de selv gjorde.

beder længe for et syns skyld. Derfor skal I dømmes så meget hårdere.
Matt 23115 Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I drager over sø og land for at
hverve en enkelt proselyt. Og når det lykkes , EØr I ham dobbelt så fortjent til Helvede
som I selv.
Matt 23123 Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I giver tiende af mynte, dild og
kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og
troskab. Det ene skal gøres og det andet ikke forsØmmes'
Matt 23125 Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I renser bæger og gryde
udenpå, men indeni er de fulde af rovlyst og griskhed.
Matt 23,27 Ve jer, skriftkloge og f'arisæere, I hyklere! I ligner kalkede grave; udenpå
ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og al slags urenhed.

b) Jesu disciple
Matt 12,2 Da farisæerne så det, sagde de til ham: "Se, dine disciple gØr noget, som
det ikke er tilladt at gøre på en sabbat."
Matt 15,2 "Hvorfor overtræder dine disciple de gamles overlevering'/ De vasker ikke
deres hænder, før de spiser."

d) toldere og

skgger kommer snarere

ind i Guds rige end

farisæere og

skriftkloge.

Matt 2lr3l

Jesus sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Toldere og skpger skal gå
fgr jer".
i
rige
ind Guds
Matt 21132 "For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede
ham ikke, men toldere og skgger troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke
bagefter og troede ham".

3.

I ) AL MAD ER REN

I en række af Det ny Testamentes skrifter kan vi iagttage opgøret med de såkaldte
judaister. Både Apostlenes Gerninger og brevene viser eksempler på smågrupper af
kristne jøder, der ønskede renhedslovene og omskærelsen bibeholdt. Modsat afviste
de ikke-iødiske kristne og en lang række jBder, for eks. Paulus, på det kraftigste

omskærelsen og renhedslovene. Paulus kalder tilhængerne af disse lirrskrifier for "de
skamskårne", og siger, at disse Ønsker at berøve de kristne frihcdcn i Kristus, og at de
vil påtvinge dem "trældomsåget" igen. Ikke mindst Paulus brcv til (ialatcrne er et
dramatisk opgør med judaisterne, hvor Paulus konkluderer, at Kristus har løskøbt os
fra lovens forbandelse (3.13), og et menneske kan umuligt "gørcs rctf'ærdigt ved
lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus" (2.16). Paulus bcskriver alle dem,
som er under loven, som slavens børn (Hagars børn), medens de kristne er den fries

børn.

Loven var kun gyldig indtil Jesu komme og givet af Gud på grund på menneskers
overtrædelser. Budene er kun en opdrager, der skal vise os, at vi umuligt kan leve op
til Guds krav af egen kraft. Men alle kommer til at fejle, gØre synd og gøre andre
ondt. Ingen kan således prale af at være fejlfri eller fortjene sig evigheden i kraft af

sine handlinger og lovgerninger eller den minutiøse overholdelse

af

ydre

renhedsforskrifter. Loven kaldes den gamle pagt (Testamente) mellem Gud og
mennesker, medens Kristus har oprettet en ny pagt uden lovgerninger, hvor vi frelses
ved troen på Jesus Kristus alene, idet Han som Guds nærvær og inkarnation (sgn) kan
tilgive os vore fejl og brist, når vi tyr til ham. "F6r troen blev vi bevogtet under loven
og spæffet inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil
Kristus kom, for at vi kunne blive retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet er
vi ikke længere under en opdrager. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus.
Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at
være jøde eller græker, på at være mand eller kvinde, for I er alle 6n i Kristus Jesus,
og i h6rer Kristus til..."(Gal.3.23-29).
a)

jordiske renhedsforskrifter fører ikke til frelse:

Paulus gør i sine breve klart, at renhedsforskrifter umuligt kan føre til frelse.
Rom 14,17 For Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde

i Helligånden.
Rom 14120 Ødelæg ikke Guds værk på grund af mad. Alt er rent, men for den, der
tager anstØd af at spise det, bliver det noget ondt.
I Kor 8,8 Men mad gØr hverken fra eller til over for Gud. Vi opnår ikke noget ved at
spise, og vi mister ikke noget ved at lade være.
Kol 2,16 Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på
grund af fester eller nymåne eller sabbatter.

Hebr 9110 De er, ligesom mad og drikke og forskellige renselser, kun jordiske
forskrifter, gyldige indtil tiden for den rigtige ordning.
Hebr 13,9 Lad jer ikke fgre på afveje af alle mulige fremmede lærdomme; for det er
godt, at hjertet styrkes af nåden og ikke af en bestemt slags mad, som aldrig har
gavnet dem, der lagde vægt på det.

:rpostelen Peters syn ved Joppe: Medens apostlen Peter under pres fra judaisterne
var rådvild overfor, om alle spise- og renhedslove skulle kastes bort og man i
,h't siikaldte apostelmØde enedes om at bortkaste alle regler bortset fra forbudet mod
k r;rllc dyr og blod, så opgiver Peter Øjensynligt kort tid senere sine forbehold.
,,\llostlenes Gerninger 10. v9 "Den næste dag, da de var undervejs og nærmede sig
lrl r'n. gik Peter ved den sjette time op på taget for at bede. v10 Da blev han sulten og
rrllt'lrave noget at spise. Mens man tilberedte det, faldt han i henrykkelse, v.11 og
Ir;ur sri himlen åben og noget komme ned, som lignede en stor dug, der ved de fire
Ir;trrrrcr blev sænket ned på jorden. v12I den var der alle slags af jordens firbenede
.lvr og krybdyr og af himlens fugle. vl3 Og en røst lød til ham: "Rejs dig, Peter, slagt
rr;' s1)ist" vl4 Men Peter svarede: "Ikke tale om, Herre, for jeg har aldrig spist noget
,.r'rrr lrclst vanhelligt og urent." vl5 Så lød røsten igen til ham, for anden gang: "Hvad
t lrrtl har erklæret for rent, må du ikke kalde vanhelligt." v16 Dette skete tre gange, og
',tr;rks cfter blev det hele taget op til himlen".
lr )

r .,riu'tcr)

t') lDcter redegør for sit syn i Jerusalem
\lrostlenes Gerninger Kapitel 11 vl Apostlene og brgdrene rundt om i Judæahørte,
,rt ogsii hedningerne havde taget imod Guds ord. v2 Og da Peter kom op til Jerusalem,
1'rk jøderne i rette med ham v3 og sagde: "Du har besØgt ikke-jøder og spist sammen
rrrt'tl tlcm." v4 Men Peter gav sig til at forklare dem i rækkefølge, hvad der var sket,
( lt' srgde: v5 "Jeg opholdt mig i Joppe; og mens jeg bad, faldt jeg i henrykkelse og
Ir.rvrlc ct syn, noget, der kom ned fra himlen og lignede en stor dug, blev sænket ned
r t'tl tlc fire hjørner, og den kom helt ned til mig. v6 Jeg stirrede på den og blev ved
rrrt'tl rrt se, og jeg så jordens firbenede dyr, vilde dyr og krybdyr og himlens fugle. v7
( )r'
lcg hørte en rØst sige til mig: Rejs dig, Peter, slagt og spis! v8 Men jeg svarede:
lkkc tale om, Herre, for jeg har aldrig taget noget som helst vanhelligt eller urent i
rrrrrr nrund. v9 For anden gang talte rØsten fra himlen: Hvad Gud har erklæret for rent,
nr:r tlu ikke kalde vanhelligt. vl0 Dette skete tre gange, og det hele blev igen taget op
trl lrrnrlen. vl1 I det samme stod der tre mænd ved det hus, hvor vi opholdt os, de var
,,t'rrtll til mig fra Cæsarea. v12 Og Ånden sagde til mig, at jeg skulle gå med uden
l,t't:r'rrkelighed. De seks brødre her fulgte også med, og vi kom ind i mandens hus.
r I t llan fortalte os, hvordan han havde set englen stå i hans hus og sige: Send bud til
loppc clter Simon med tilnavnet Peter. v14 Han vil tale de ord til dig, ved hvilke du
,'1' lrt'lc din husstand skal blive frelst. vl5 Og næppe var jeg begyndt at tale, før
llt'lligrurden kom over dem, ligesom den kom over os i den første tid. v16 Da
rrrrrrrlt'rlcs jeg Henens ord, at han har sagt: Johannes døbte med vand, men I skal
rlrrlrt's rncd Helligånden. v17 Når nu Gud har givet dem den samme gave, som vi fik,
,l,r r r vrr kommet til tro på Herren Jesus Kristus, hvordan skulle jeg så kunne hindre
t irrrl r rroget?" v18 Da de hørte det, blev de rolige og priste Gud og sagde: "Så har
"'(
irrtl tlrr også givet hedningerne omvendelsen til livet."

I
3

D HJERTETS RENHED:

definitivt op med ydre fromhed og gør det i stedet klart, lt rlct cncste Cud
ser på, er menneskets indre, dvs. hjertets renhed eller "det indre menncskc". []or eks.
påpeger han, at ydre renhed sagtens kan skjule indre fordærv og ondskab: Matt 23,25
"Ve jer, I skriftkloge og farisæere, I hyklere! I renser bæger og gryclc udcrrpii. men
indeni er de fulde af rovlyst og griskhed".
Jesus gør

Den ydre kultiske renselse er altså ganske værdiløs. Det, som det kornnrer an på
overfor Gud, er den indre renselse. Den indre renselse sker ved at få tilgivclsc af Gud.
Ydre religiøse renhedslove kan derimod tværtimod føre til indbildskhed og spærre
for vejen til Gud, idet den, som minutiøst går op i renhedsforskrifterne føler sig hie vet
over andre og dermed bliver hovmodig. De såkaldt urene skubbes af dc rene ned på
samfundets ringeste plads. Men hos Gud vendes dette forhold om. Dette fremhæves
med stor kraft af Jesus. I Guds rige bliver de, som bilder sig ind at være de første til
de sidste, medens de sidste bliver de første for eks. de åndssvage ("salige er de svage
i ånden" ). De psykisk syge er ifplge jødisk og islamisk lov end ikke værdige til at
deltage i hellige handlinger som for eks. offerslagtninger..
Jesus påpeger, at Han er livstræet, og at vi blot er grene på det, som får vores saft fra
stammen. Hvis nogen ønsker renselse, dvs. tilgivelser for deres fejltrin og synd , må
de komme til Jesus: "Jeg er træet, I er grenene. Hver gren på mig. som ikke bærer
frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal
bære mere frugt.(Joh.15.2). Dermed er dåben og nadveren tegn på den indre renselse
for vore synder, der fås som Guds gave.
Talrige er de eksempler, hvor Jesus peger på menneskers indre. fremfor ydre
fromhed:
Matt 5,8 "Jesus sagde: Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud".
Matt 22137 "Jesus sagde til ham: 'Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og
af hele din sjæl og af hele dit sind og din næste som dig selv".
Matt 15,8 "Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra
mig",
Luk 6,45 "Et godt menneske tager gode ting frem af sit hjertes gode fbrråd, og et
ondt menneske tager onde ting frem af sit onde fbrråd. For hvad h.iertet er fuldt af,
løber munden over med".
1 Joh 1,7 "Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset. har vi fællesskab med
hinanden, og Jesu, hans sØns, blod renser os for al synd".
I Joh 1,9 "Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver
os vore synder og renser os for al uretfærdighed".
Jesu tilgivelse er altså forudsætningen for frelsen, ligesom troen på ham.
At frelsen fås gennem bekendelsen og troen på Jesus som Guds nærvær, bliver
særligt tydeligt i Jesu samtale med rØveren på korset. Lukas 23 v39 Den ene af de
forbrydere, som hang d6r, spottede ham og sagde: "Er du ikke Kristus'? Frels dig selv

os os!" v40 Men den anden satte ham i rette og sagde: "Frygter du ikke engang Gud,
tlrr som har fået den samme dom? v4l Og vi har fået den med rette; vi får kun løn
sorrr forskyldt, men han har intet ondt gjort." v42 Og han sagde: "Jesus, husk mig, når
tlrr kommer i dit rige." v43 Og Jesus sagde til ham: "Sandelig siger jeg dig: I dag skal
tlrr vlere med mig i Paradis."

3K) DEN KRISTNE FRIHED
Nrrr Jesus bebuder nåde og barmhjertighed for de kristne, løskøber ham dem samtidig

lrl synden og skænker dem friheden fra loven som vej til frelse. Første gang Jesus
lrcbuder friheden er i Nazarets synagoge, da han læser op fra profeten Esajas og peger
1xr sig selv som clen, der skal frelse menneskeheden: Luk 4118 "Herrens ånd er over
rrrig, lbrdi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige,
tirr ar udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed og
rrtlriibe et nådeår fra Herren".
l)ct samme budskab om den kristne frihed forkynder Paulus især i Romerbrevet,
Korinterbrevene og Galaterberevet. Paulus siger om den kristne frihed:

skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under
nå
til den frihed, som Guds børn får i herligheden".
og
lirrgængeligheden
2 Kor 3117 "Herren" er Anden, og hvor Herrens ånd er, d6r er der frihed".
Oil 2,4 ".....det krævede ellers nogle indsnegne falske brødre, som havde listet sig
rrrtl lbr at udspejde den frihed, vi har i Kristus Jesus, og for at trælbinde os".
(lal 5,1 "Til frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge

Itom 8,21 "...0gså

rrrrder trælleåg!"

(lal 5,13 " Br6dre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden
kr,rclet,

Itom

som et påskud for

men tjen hinanden i kærlighed".
3119 "Og

vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven,

lor at hver mund skal lukkes og hele verden stå strafskyldig over for Gud".
Itom 3,20 "For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham; det,
tk'r'kommer ved loven, er jo syndserkendelse".
Dette betyder ophævelsen af den gamle pagt og dermed af den gamle lov

oI oprettelsen af en ny. Det gamle Testamente er ophævet, et nyt Testamente har Gud
lirct rnenneskene. Dette er profetisk forudsagt hos profeten Jeremias: "Der skal
korrrnte clage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus, en pagt, der ikke
(.r sont den, jeg sluttede med deres fædre.....Men sådan er den pagt, jeg vil slutte......:
It.r: ll:gger min lov ideres indre og skriver den i deres hjerte...."(Jer. 31. 3l-34).

RETF,flRDIGHED FAS IKKE VED LOVEN MEN KUN
TRoEN pÅ rcsus KRrsrus

VET)

Rom.3.v21 Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og
profeterne, v22 Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er
ingen forskel; v23 for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, v24 og
ufortjent gØres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. v25 Ham
gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi
han havde ladet de tidligere synder ustraffede, v26 dengang han bar over med dem,
for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gØr
den retfærdig, som tror på Jesus. v2l Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er
udelukket! Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov! v28 For vi
mener, at et menneske gØres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger. v29 Eller er Gud
måske kun jødernes Gud og ikke også hedningernes? Jo, også hedningernes, v30 så
sandt som Gud er 6n og gør den omskårne retfærdig af tro og den uomskårne
retfærdig ved den samme tro. v31 Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldeles
ikke! Yr gØr loven gældende.
Rom 4r1 "Hvad skal vi da sige om Abraham, vort folks stamfader? Hvad opnåede
han? v2 Hvis det var af gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at
være stolt af; dog ikke over for Gud. v3 For hvad siger Skriften? "Abraham troede
Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed."
Rom 6114 "Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under

4) KONSEKVENSER FOR SAMFUNDET

4A)HVORDAN BEHANDLER MAN URENE OG RENE DYR HOS
JØDER, MUSLIMER OG KRISTNE?
I jødedommen er synet på dyret aftrængigt af dyrearten. Især svin og hunde havde
lavstatus som urene dyr, dog med undtagelse af skødehunde.
Svin var på linie med hunde et billede på usselhed. Denne tanke er overtaget fra bl.a.
assyrerne. Assyriske annaler beretter for eks., at ligene af kong Sankeribs mordere
blev overladt til svinene og hundene i gaderne som en særlig ussel straf.
At spise svinekød er et tegn på frafald fra Jahve (Es.65.4). Hunden blev anset som et

lige

så

urent og foragteligt dyr.

Hunden omtales

i Det gamle

Testamente især

for sin urenhed og bidskhed

(Ordsprogenes bog 26.11og 17). Deres hylen fylder folk med skræk, de er bidske og
farlige (Salme 22.17,2..Mos.11.7). Af samme grund kaster man urent kød ud til det
urene dyr (2.Mos.22.30). Men jødedommen er samtidig en religion, som påskØnner,
at dyret er elsket af Gud og er i Guds varetægt. Sabbatbudets krav om hvile var også
for dyrenes skyld, ligesom forbudet mod efterhBst på marken var for dyrenes og de
fattiges skyld. Jødedommen afskaffede også ofrene efter ødelæggelsen af templet,

modsat islam. Det gamle Testamente indeholder også forbud mod skikke, som
praktiseredes i Arabien allerede før Jesu fødsel; for eks., at skære levende kød, dvs.
skære en luns af et levende dyr for at kødet dermed kan holde sig længere.
Islams opfattelse af dyr er mere radikal. Især hunden, svinet og aberne,
som nævnes særskilt, afskys. Aberne især fordi Muhammad fik en åbenbaring, at aber
var mennesker, som Allah havde forvandlet til abeskikkelse som straf for frafald.
Hunde er urene og må ikke berøres. Hadit al Buhari, som er den vigtigste
kilde til Muhammads liv, fortæller, at englen Gabriel åbenbarede sig for profeten
Muhammad og sagde: "Vi engle betræder intet hjem, i hvilket der befinder sig et

nåden".

Gal 5,4 "I er afskåret fra Kristus, I der s6ger at blive retfærdige ved loven. I er faldet
ud af nåden".

Rom 7,4 "Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I
skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde, og vi bære frugt for Gud".
Rom 7,6 "Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er
tjenere i Åndens nye liv, og ikke i bogstavens gamle".

billede eller en hund".
Det religiØse parti Hizbollah (Allahs parti) satte voldsomme kampagner i
gang mod urene dyr, især hundekampagnen, som blev præsenteret som en defensiv
krig imod det fordærvede Vesten. "sommeren 1984 opsummerede lederne af
fredagsbpnnen ud over hele landet (Iran) de onder, som hunde kan overføre til sande
troende. Et af hovedstadens stØrste blade bragte en serie artikler af teologiske
cloktorer, som påviste, at hunde var urene og burde dræbes" . Titusinder af forskellige

,lyr, som blev kaldt urene, lige fra aber

'

til

egern og hunde blev dræbt under
i hellig krig (I "Ettalaat daily"

rnånedlange kampagner af unge teenage muhajediner
e fier A. Taheri. "Holy Terror", s.140).

De mest foragtelige mennesker, som findes, er at sammenligne med
hunde og aber: det er især jøder og personer, som er faldet fra islam. Deres
rcttigheder er de samme som hundes og svins. Men også aben omtales synonymt med

hunde og svin som det mest nedrige og afskyelige, hvorfor ikkenruslinrcn og.iøden
også kan sammenlignes med aber jævnfør koranen. En dansker vil natr.rrligvis f1,lle, at
det er et skævt forhold til dyr, når muslimer herhjemme for eks. i Uttcrslcv Mose
fanger ænder og svaner med fiskestang, dvs. med brød på krogen, lirr dcrcl'ter at vikle
det levende dyr ind i snoren, som krogen i dyrets hals er fastgjort til. [)ct endnu
levende dyr kan på den måde bedre transporteres, når det sælges i dc rnuslimske
kvarterer i København.
Jesus omtaler flere gange dyr i sine lignelser, men ikke mindst
sammenligner han sig selv med et lidende dyr, lammet, der føres til slagtning ved
ofringen. Han er selv lammet, der ofres for os. Hunden omtaler han i lignelsen om
den fattige Lazarus, hvor hunden som den eneste kom og slikkede den fattiges
væskende sår. Derudover kendes et citat fra det nyfundne Thomasevangelium:
Disciplene peger på en død hund og omtaler den døde hunds skabede pels, hvorpå
Jesus svarer, at de istedet skal se på dens smukke tænder. Jesus anvender ligesom
hundens hvide tænder i Thomasevangeliet gennemgående dyr og blomster som
eksempler

til efterfølgelse.
Ved at se på dyrene kan vi mennesker lære af dyrenes egenskaber.

Af lammet og fåret kan mennesket lære tålmodighed, blidhed, viljen til at holde
til sin herre, offervillighed, stilhed.
Af duen kan mennesket lære blidhed.
Af slangen klggt og snuhed.
Af Himlens fugle kan vi lære ubekymrethed.
Det samme gælder for markens liljer: skønhed og ubekymrethed i 6t.
Af hønen kan man lære viljen til at passe på og beskytte sine unger.

sig

Gud passer på og interesserer sig selv for den mindste orm og spurv.

Den tanke, at hvert dyr har en karakteregenskab, som mennesket kan lære noget af,
videreudvikles af en lang række helgener i middelalderen for eks. den hellige Frans af
Assisi: Han skrev følgende i l2l9
"Og, alle skabningers Herre, giv at min herre, mennesket, må blive ligeså trofast mod
andre mennesker, som jeg er mod ham.
Gør ham lige så hengiven mod sin familie og sine venner, som jeg er mod ham.
Lad ham vogte de goder, du har betroet ham lige så trofast, som jeg vogter ham.

Bevar ham et hjertets ungdom og tankens lethed. Oh - alle skabningers Herre - giv
ham, at som jeg altid er hund, han altid må være menneske".

En lignende tankegang møder vi hos helgener som Martin af Tours, der endog med
tankerne kunne tale med dyrene, og den hellige Hubertus. Dette føres endnu en tak
videre hos Frans, der prædikede for dyrene og fremhævede at netop dyrene: okse, får
og æsel sammen med de udstødte hyrder var med til at fejre Jesu fødsel til jord.
Skaberværkets samvær gØres endnu mere klart i Østkirken, hvor der i Philokalia og
især i bogen "En russisk pilgrims beretninger" gøres opmærksom på, at man gennem
Jesusbønnen ( konstant bØn over Jesu navn ) oplever "medviden om al ska.bningens
tale". "Alle skabninger talte til mig, alt lovpriste Gud". Eller den danske mystiker
Anker Larsens "De vise sten", hvor hyldebusken kommer til "at stå åben" som han
siger, og han ligesom de små børn kan tale med hyldebusken.
Alt dette er grundlagt i de gammeltestamentlige salmer, hvor bØlgerne bruser til Guds
ære, blomster og træer klapper i hænderne for at lovprise Gud, og dyrene beder og
kalder på Gud, og selv den mindste orm er Gud nær, hvilket fortrinligt gengives i
Ingemanns salme "Nu titte til hinanden de favre blomster små". Et fint eksempel fra
Det gamle Testamente er salme 98:
"Syng en ny sang, for vidunderlige ting har han giort,...
den vide jord har skuet vor Guds frelse.
Råb af fryd for Herren, al jorden, bryd ud i jubel og lovsang,
lovsyng Herren til citer...
Havet med det fylde skal bruse, jorderig og de der bor der,
Strømmene klappe i hænderne, bjergene juble til hobe
for Herrens åsyn, thi han kommer.."
At dyr kan have Øje for Gud, endogrhgjere grad end mennesker, gØr historien om
Bileams æsel opmærksom på. Gud vil standse Bileam. Derfor sender han en engel,
der skal stoppe ham. Men kun æslet ser englen og standser. Bileam derimod slår og
skælder sit æsel ud, så æselet viger uden om englen. Da englen atter stopper æslet et
sted, hvor det har svært ved at vige udenom, bliver Bileam, der stadig er blind for den
himmelske verden, rasende på sit æsel, slår det og vil dræbe det. Da åbner Gud
Bileams Øjne, roser æslet, men dømmer Bileam for hans hårdhjertethed og blindhed.
Gud er altså ikke ligeglad med dyrene. Jesus minder os om det: "Sælges
ikke fem spurve for to skilling? Og ikke 6n af dem er glemt af Gud."(Luk.l2.6).

Herre, giv ham et naturligt og ukunstlet sind, lige som jeg logrer naturligt og
ukunstlet for ham.
Gør ham lige så taknemmelig, som jeg er, når jeg slikker hans hånd.
Skænk ham en tålmodighed som min, jeg som med tålmodighed venter på, at han
kommer hjem.
Skænk ham et mod, en beredvillighed og et offersind som mit, der ser bort fra
bekvemmelighed, og er villig til at ofre livet selv.

4B) DET NY APARTHEIDSYSTEM
Danmark har en relativ god dyreværnslov. Men den er blevet gennemhullet af
undtagelsesregler i spørgsmålet om hallal og haramkØd. Dertil kommer, at
dyreværnsstraffe i dag hovedsagelig bruges selektivt, dvs. overfor den danske
bcfolkning og sjældent overfor muslimer. Fra tillidsmænd indenfor dyreværn og

politi forlyder, at man stort set har opgivet indgreb overfor dyremishandlinger i
forbindelse med dyreofringer ved den muslimske offerfest og i forbindelse med
slagtninger i køkkener og kældre, da politiet ofte skal møde op med flere politibiler.
Bedente kan blive mødt af op til 30 personer, hvorfor anholdelser er forbundet med
så store ressourcer, at man for det meste på forhånd opgiver.
Dette er desværre et lille problem sammenlignet med det almene
apartheidsystem, som breder sig på offentlige institutioner, gennem slagterier etc. Og
skaden er gammel. Ved gennemfprelsen af hallalsystemet i det københavnske
skolevæsen så tidligt som 1989, hvor alle skolebørn skal følge systemet i
madpakkeordningen, var begrundelsen, at det "skal forhindre skel mellem elever!"
(17.9.89). Københavns kommune åbnede hermed for det snigende apartheidssystem,
som i dag er gennemf@rt i rent islamiske kvarterer, og i det Qvrige samfund fremmes
af offentligt betalte ofte muslimsk dominerede organisationer, råd og centre. I
"Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination" promoverer
centerets folk Tinor-Centi og Amira Bada censur af skolebøger især vedr. historie og
islam, censur af vittigheder (s.48), straffe for folk, som afviser tØrklædetvang, forbud
mod at muslimer kan komme i nærheden af svin (s.46), hallalmad og regler i alle
institutioner, overvågning og etnisk registrering! (s.55)("Etnisk ligestilling til
forskel" Indenrigsministeriet, Bada og Tinor-Centi, Kbh. 1996). Problemet er, at det
islamiske ulighedssystem promoveres gennem offentligt financierede organer og i
tolerancens og religionsfrihedens navn i strid med grundloven. I forstæder som Paris
og London har det længe været et problem, at urene postbude, vandaflæsere,
avisbude, chauffører, etc. med vold forhindres i at komme ind i "rene" områder. Dette
har også udviklet sig i Danmark for eks. Vollsmose, hvor aviser ikke mere udbringes.
Jeg har allerede flere gange fået at vide, at "dette er islamisk område" om offentlige
gader og kvarterer, og at der eksempelvis er fotoforbud, hvilket gennemfpres ved
trusler eller "konfiskering" af fotoapparater. Resultatet er ikke blot udflytning af
danskere fra disse områder, men flugten af ikke-muslimske indvandrere, som
forfBlges og ofte udsættes for direkte fysisk vold. I disse områder bliver tØrklædet en
slags "beskyttelse", ja endog en form for "frihed", som mange muslimske kvinder
selv pointerer. For godt nok har kvinden færre rettigheder i islam. Men kvinden uden
tØrklæde har ingen rettigheder. Hun er ludder. Kvinden med tørklæde kan bevæge sig
uantastet i modsætning til kvinden uden tØrklæde. Tørklædet danner hermed det
synlige skel mellem rene og urene (vantro, kufr), så man skelne de rene fra de urene.
Retssager mod arbejdsgivere for at modsætte sig denne udvikling, cementerer
systemet, så der med tiden kan gØres tydelige skel mellem rene og urene overalt i
samfundet lige fra børnehaven over svømmehallen til plejehjemmet. Og
samfundsorganer, som ikke aner, hvad det reelt drejer sig om, hjælper pga.
manglende viden med til at promovere udviklingen.

4C) r SKAL HAVE RESPEKT FOR OS!
Autoritetsprincippet i islam
Ordet respekt betyder vidt forskellige ting i henholdsvis islamisk sammenhæng og i
dansk kultur og sprogbrug. I dansk tradition ligger implicit ord som forståelse og
samarbejde, samt at begge parter ser op til hinanden i erkendelse af den andens værdi.
I den sammenhæng findes en sætning, der ofte gentages af muslimer overfor
danskere: "Man skal have respekt for en muslim", "I skal have respekt for os". Deri
ligger ikke ordet accept eller samarbejde, men det islamiske autoritetsprincip. Til
grund for dette ligger bl.a. koranverset, at Allah ikke tillader, "at de vantro har
autoritet over de troende"(dvs. over muslimerne) og "Tawhid", at Gud og Guds magt
er udelelig. Dette overføres på islams autoritet og magt over det omgivende samfund.
Et kernepunkt i denne argumentation er dog ikke kun Koranen, men også

profetens egne ord: "Islam hersker, den bliver ikke behersket" (Profeten
Muhammad i Hadit al Buhari).
Muslimer tager det derfor ofte som en selvfølge, at ikke-muslimer bør fglge en
muslims krav. Dette gælder næsten alle områder af samfundet. Respekt er i denne
sammenhæng, at det omgivende samfund bøjer sig for islam. Dette gælder naturligvis
også regler om ren-uren og Koranen og dens love

i al almindelighed.

"Kan vi forestille os en muslim, som ville afskaffe Allahs lovgivning og i
stedet ville indføre forfatninger og love opfundne af mennesker, som ville foretrække
disse og plædere for dem? En muslim må aldrig begå en sådan forbrydelse og synd

og under ingen omstændigheder komme i en sådan situation. (Den

islamiske

forfatning s.78). "De, som giver love, har begivet sig i kamp med Koranen, med
Allah og hans udsending om at give love, fastsætte grænser og har udfordret Allah og
hans udsending til krig. Hør Koranverset: 'Se, de som modsætter sig Allah og hans
lov, skal kastes til jorden, ligesom de, som levede før dem... Og for de vantro er der
den skændigste straf '(sura 58.5)" (Den islamiske forfatning s. 35).
De dele af den såkaldte "vantro stat", som ikke bøjer sig ind under
kravene, bekæmpes. Det gælder fBrst og fremmest politiet, men også brandvæsen,
skole eller personer, som ikke gennem deres adfærd viser "respekt". Fælles for alle
er, at de skal vise den, som har æren respekt. Det betyder for eks., at en muslimsk
elev kommer til at "fylde meget" i forhold til andre elever, etc. Det samme gælder i
samfundet, at en muslim kræver den plads, hans ære og stilling som muslim tilskriver
ham. Dette fremføres med stor selvbevisthed. Den, som har mest ære, er i denne
sammenhæng muslimen, idet han har fået tildelt autoriten og æren af Allah. "Islam
forbyder tilstedeværelsen af fremmede styrker i muslimernes områder (for eks., hvor
der befinder sig moskeer og hvor mange muslimer bor), samt at andre ikke-islamiske
magter har magten over muslimerne, fordi den viser muslimernes svaghed.... Allah
vil aldrig tillade, at de vantro får magt over de troende"(Khilafah-Magasinet nr.5-6

april-maj, København 96). Det betyder, at ikke-muslimer skal rette sig efier muslimer

religionsfrihed, men ikke religionslighed, hvilket der

i

være, da de to kulturer er direkte modsatrettede.

"deres" byområder.

Grunden

til

disse krav viser sig

i

praksis meget klart, da de bl.a.

moskeen under fredagsbgnnen, men omsættes i praksis på gaden og i
kravene til omgivelserne fgrst og fremmest af de unge: "Den guddommelige stat i sin
fuldendte form, som har ret til at gennemføre den islamiske norm, er i sandhed det
måI, som anstrengelse lønner sig for, dette har den udsendte (profeten) fremhævet
meget klart" ("Morgendæmringen" nov./dec. 1993, s.56).
formuleres

i

4D) LIGHED OG FRIHED
Ifglge kristen tankegang er alle mennesker skabt i Guds billede. Det betyder, at alle er
skabt lige. Dette er nedfældet i dansk grundlov. Heraf udspringer den n6dvendighed,
at alle, som er skabt lige, også er lige for loven. Disse to forhold, som er udsprunget
af vor kristne kulturarv, er basis for landet og grundloven. Af samme grund er
grundloven i dag fra politiske og islamiske grupper under angreb. Grundloven
udelukker nemlig tilløb til enhver form for islamisk lovgivning og forskelsbehandling
af urene contra rene.

Langt mere tvetydig er religionsfriheden.

Ophavsmændene til

menneskerettighederne tænkte ikke særligt langt. Da de formulerede tankerne om

trosfrihed glemte de, at nogle religioner og især islam frem

for noget er

en

guddommelighed lovgivning, oveni købet en lovgivning, som gØr forskel på kgn og
inddeler befolkningen i grupper med mere og med mindre værdi og retsbeskyttelse.
Da kernen i islam er den guddommelige lov, som Allah har åbenbaret
profeten Muhammad via Koranen, kommer ideen om religionsfrihed ind i problemer.
Religionsfrihed er frihed for menneskers tro, ikke til gennemførelse af forskellige
lovgivninger, som for eks. når "Nævnet for etnisk ligestilling" ønsker indført islamisk
familieret i Danmark. Ortodokse muslimer mener ikke, at der er religionsfrihed så
længe de ikke kan fBlge Allahs lov, for eks. lade deres søn arve det dobbelte af det,
som datteren skal modtage. Dette gælder for alle områder: familielov, straffelov,
mulighed for at vidne og være værge, i voldtægtssager, vedrØrende slagtning, ja i alle
livets forhold. Endog såkaldt kulturelle muslimer mener ikke, der er religionsfrihed

til at fglge islamiske love. Det er derfor vigtigt at erkende, at
religionsfrihed ikke er det samme som religionslighed. Religionsfrihed betyder frihed
til at fglge sin tro, ikke til at inddele en befolkning i klasser afhængig af køn og
uden fiihed

renhed afhængigt af religiøse love.
Dansk grundlov er baseret på basale kristne værdier, som ikke kan kastes
over bord uden katastrofale følger for hele samfundet, for vor nuværende frihed og
for den enkelte. Det må altså pointeres, at der i Danmark iflg. grundloven er

i sagens natur heller ikke kan

Man skal dog ikke tro, at islam opgiver sine krav. Målet for islam er fgrst og
fremmest at skabe områder i lovgivningen, hvor islam kan indrette sig muligst
autonomt og uafhængigt af staten og det omgivende samfund. Det udtrykkes i bladet

"Morgendåmmerung", som udgives

af

"Islamisches Zentrum,"

nr. lll 12, 1995

"skabelse af autonome områder":
"Islam lader sig ikke reducere til en privat religipsitet, men befaler den troende en
politisk og samfundsmæssig opgave... Den vestlige dominansholdning må afgjort
tilbagevises, som vil foreskrive muslimerne, hvor meget af deres tro (lov), der må
tolereres i Vesten.... Perspektivet for muslimerne i Vesten må være, at tilkæmpe sig
en plads i samfundet, og det vil sige en plads, som kan accepteres af muslimerne og
ikke et hjørne, som det vestlige samfund "storslået" vil tildele os. Det vil i sidste ende

kun være muligt, når det vestlige samfund opgiver sin assimilationspolitik og
accepterer den islamiske realitet, dvs. sådan, som muslimerne vil danne sine
omgivelser... Hvad muslimerne aktuelt kan EØre og også skal EØre, er ud fra
egeninitiativer at skabe sig muligt mange autonomiområder, altså indretninger og
strukturer, som udvikler sig uden ydre indblanding og som kan praktiseres
autonomt..." ( s.l9 ff.).
Et væsentligt problem er den enorme mangel på viden om problemet renuren. Det kommer for eks. til udtryk i en sang, der blev sunget af lærerstuderende
ved et seminarium i København i forbindelse med deres eksamensfestligheder:
"Jeg havde engang en sort lille ven
men han er desværre rejst hjem igen..
Hver aften når han gik i seng
bedte han en lille bøn
han spiste ikke svinekød
for grisen var hellig og meget sød"

Den almene uvidenhed om det snigende apartheidsystem har bevirket, at islamisk
lovgivning i dag siver ind af alle samfundets sprækker især i England, Belgien og
Danmark, ligesom vi tidligere har set dette fænomen i flere afrikanske lande med
katastrofale f6lger og destabilisering af disse samfund til f6lge. Islamisk betingede
love og forestillinger bliver i dag mere og mere fremherskende i stadig flere islamisk
dominerede bydele, friskoler og endog folkeskoler herhjemme, selv om mange ikke
vil erkende det. Springet fra enkelte selvvundne autonomiområder til almen
lovgivning viser sig ikke at være særligt stort.
En snæver elite har lanceret ordet tolerance for tolerancens egen skyld.
Men en sådan tolerance er umådelig skadelig i denne sammenhæng, fordi den
tilslører undertrykkende systemer, ulighed og apartheitlignende modeller.
Kampen om, hvilket samfund vi vil få, vil i de kommende år skærpes i
takt med den islamiske ekspansion og indvandring.
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