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Den forbudte frelse Daniel \u00d8hrstr\u00f8m Hent PDF Iranske Massoud kom til verden i en sammenbragt,

muslimsk familie med en fanatisk far og en frisindet mor. Da idyllen gik i stykker, blev den lille dreng
kastebold mellem sine forældre. Senere steg han til tops i koranskolen – lige indtil mullaherne satte jagten ind
på særligt religiøse drenge, der var klar til at dø for Allah. Som 15-årig flygtede Massoud, med brækket ben
og på hesteryg, over de kurdiske bjerge. Væk fra krigen mod Irak og en ”karriere” som kanonføde. Væk fra
koranskolen og den religiøse tvang. Dengang vidste han intet om den nedladenhed, det lille land langt mod

nord skulle møde ham med. Om det danske uddannelsessystems usynlige diskrimination. Eller om
udfordringerne ved at blive integreret i Danmark. Og han vidste slet intet om den Gud, der en dag fik ham til
at gøre op med Allah. Massoud Fouroozandeh (f. 1970) er foredragsholder og præst i Church of Love. Daniel

Øhrstrøm (f. 1979) er forfatter og journalist. "Den forbudte frelse" er fortalt til ham.

 

Iranske Massoud kom til verden i en sammenbragt, muslimsk familie
med en fanatisk far og en frisindet mor. Da idyllen gik i stykker, blev
den lille dreng kastebold mellem sine forældre. Senere steg han til
tops i koranskolen – lige indtil mullaherne satte jagten ind på særligt
religiøse drenge, der var klar til at dø for Allah. Som 15-årig flygtede
Massoud, med brækket ben og på hesteryg, over de kurdiske bjerge.
Væk fra krigen mod Irak og en ”karriere” som kanonføde. Væk fra
koranskolen og den religiøse tvang. Dengang vidste han intet om den
nedladenhed, det lille land langt mod nord skulle møde ham med.
Om det danske uddannelsessystems usynlige diskrimination. Eller
om udfordringerne ved at blive integreret i Danmark. Og han vidste
slet intet om den Gud, der en dag fik ham til at gøre op med Allah.



Massoud Fouroozandeh (f. 1970) er foredragsholder og præst i
Church of Love. Daniel Øhrstrøm (f. 1979) er forfatter og journalist.

"Den forbudte frelse" er fortalt til ham.
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