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Om Koranen

Menneskeheden har modtaget den Guddommelige vejledning igennem to kanaler. For det 
første gennem Guds ord, og for det andet gennem profeterne, som blev valgt af Gud til at 
videregive Sin Vilje til menneskene. Disse to ting har altid hørt sammen, og forsøg på at 
kende Guds vilje ved at tilsidesætte enten den ene eller den anden af disse to, har altid ledt 
på vildspor. Hinduerne forsømte deres profeter og brød sig kun om deres bøger, der blot 
viste sig at være ordgåder som de til sidst tabte. Ligeledes lagde de kristne, uden at tage det 
mindste hensyn til Guds Bog, al vægt på Jesus fred være med ham (herefter fvmh) og 
ophøjede ham således ikke kun til guddommelighed, men mistede også selve essensen af 
Tawhid, (monoteisme) som Biblen indeholder.

Det er en kendsgerning, at de væsentligste skrifter, som blev åbenbaret før Koranen, dvs. 
Det gamle og Det nye Testamente, kom i bogform længe efter profeternes tid, ligesom 
oversættelserne. Det var fordi Moses (fvmh) og Jesus (fvmh) tilhængere ikke gjorde noget 
særligt forsøg på at bevare disse Åbenbaringer i løbet af deres profeters liv. Tværtimod blev 
de skrevet længe efter deres død. Det vi nu har i form af Biblen (Det gamle og Det nye 
Testamente), er således oversættelser af individuelle personers beretninger om de 
oprindelige Åbenbaringer, som indeholder tilføjelser og udeladelser udført af de nævnte 
profeters tilhængere. Derimod eksisterer den sidst åbenbarede Bog, Koranen, endnu i sin 
originale form. Gud selv garanterede dens bevarelse, og derfor blev hele Koranen skrevet 
mens Profeten Muhammed (fvmh) levede, dog på separate stykker palmeblade, 
pergament, knogler osv. Desuden lærte flere tusinde af Profetens følgere hele Koranen 
udenad og Profeten selv plejede at fremsige den for englen Gabriel en gang om året og 2 
gange da han var døende. Derefter overdragede den første kalif Abu Bakr samlingen af hele 
Koranen i et bind til Profetens skriver, Zaid Ibn Thabit. Dette bind var hos Abu Bakr til 
hans død. Dernæst var det hos den anden kalif Umar og efter ham kom det til Hafsa, 
Profetens hustru. Det var ud fra hele originale eksemplar, den tredje kalif Uthman, 
udfærdigede adskillige andre eksemplarer og sendte dem til forskellige muslimske 
områder.

Koranen blev så omhyggeligt bevaret, fordi den skulle være Vejledningens Bog for 
menneskeheden til alle tider. Derfor henvender den sig ikke kun til araberne, i hvis sprog 
den blev åbenbaret.
Den taler til os som menneske:
"Oh menneske! Hvad har ledt dig bort fra din Herre?"

Muhammeds (fvmh) og gode muslimers eksempel har gennem tiderne grundfæstet 
anvendeligheden af Koranens lære. Koranens karakteristiske problemstilling er, at dens 
vejledning gælder menneskets almene vel og er baseret på muligheder indenfor dets 
rækkevidde. I hele sit omfang er Koranens visdom afgørende. Den hverken fordømmer 
eller piner kroppen eller forsømmer sjælen. Den menneskeliggør ikke Gud eller 
guddommeliggør mennesker. Alt er omhyggeligt placeret hvor det hører til, i skabelsens 
fuldkomne system.

De lærde som hævder, at Muhammed (fvmh) var forfatter til Koranen påstår faktisk noget, 
som er menneskeligt umuligt. Kunne et menneske, som levede i det 6 århundrede e. Kr. 
fremkomme med sådanne videnskabelige sandheder som Koranen indeholder? Kunne han 
beskrive fosterets udvikling i livmoderen ligeså nøjagtigt som vi finder det beskrevet i 
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nutidens videnskab? Og er det i øvrigt logisk at tro at Muhammed (fvmh) som indtil 40-års 
alderen kun var kendt for sin ærlighed og retskaffenhed, pludselig begyndte forfatterskabet 
til en bog af enestående litterær værdi, som end ikke nogen af de utallige arabiske digtere 
og talere af højeste karat kunne producere?' Og sidst af alt, er det rimeligt at sige, at 
Muhammed (fvmh) der var kendt som Al-Ameen (den sanddru) i sit samfund og som 
stadig beundrers af ikke-muslimske lærde for sin ærlighed og retskaffenhed, kom med en 
falsk påstand og på denne usandhed kunne oplære flere tusinde karakterstærke, retskafne 
og ærlige mænd, som blev i stand til at skabe det bedste menneskelige samfund på jorden?
Enhver der oprigtigt og fordomsfrit søger sandheden, må bestemt komme til den 
overbevisning, at Koranen er Guds åbenbarede Bog.
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