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For de tørster nemlig uophørligt efter de kristnes blod Kurt Villads Jensen Hent PDF Forlaget skriver: »Islam
er så ond, at man kan sige alt det onde om den, som man kan finde på.« Dét var kristnes holdning til islam og
til profeten Muhammad i middelalderen, og islam blev skildret som voldelig, videnskabsfjendsk, djævelsk,

latterlig og sexfikseret. Hvorfor?

Islam var dybt fascinerende for kristne i middelalderen, men også skræmmende. Teologisk rykker islam ved
hele fundamentet for kristendom ved at påstå, at Jesus ikke er Gud. Militært sejrede islam i hundreder af år.

Videnskabeligt var islam langt forud for Vesten.

Bogen viser de kristnes svar, fra islams opståen i 600-tallet til omkring 1500. De ætsende polemiske
teologiske afhandlinger, smædeskrifter om Muhammad, korstog og tanken om civilisationernes sammenstød,

den kristne længsel efter det søde martyrium og paradis, missionen blandt muslimer og vantro, kristne
munkes dybdeborende studier af koranens vanskelige tekst. Alt dette hang sammen og skabte det billede af

islam, som afgørende præger den moderne verden.

Bogen bygger på forfatterens studier gennem 25 år i middelalderensreligionsmøde og kulturmøde. Den
indeholder egne oversættelser af de vigtigste kilder fra middelalderen, som aldrig før har været tilgængelige

på dansk.
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