
  
 

 
Om bibelstudie sammen med muslimer 

 
 

Mennesker med muslimsk baggrund udgør den største gruppe blandt nydanskerne, ca. 40 procent 
eller 200.000 (år 2006).  
 
Forberedelser:  
• Bed om Helligåndens vejledning, både for dig selv og for dem du skal læse sammen med. 
• Vær opmærksom på, at muslimer kender mange historier fra Bibelen dog med et ændret 

indhold, og at bibelske begreber som fx nåde og tilgivelse har et helt andet indhold og dermed 
betydning for dem. 

• Lær dig noget om Islam ved fx at læse: 
”Mellem kors og halvmåne” af Jan Opsal, Credo Forlag Norge(kan ikke købes men 
lånes på biblioteket ISBN.82-7053-301-7);  
”Tro mod tro” af Chawkat Moucarry, Unitas Forlag, ISBN 87-7517-656-4;  

       ”Cross and Crescent” af Colin Chapman, Inter-Varsity Press, ISBN 0-85110-992-6   
”At mødes med Muslimer” Credo Forlag, ISBN 87-7242-231-9 

• Vælg en bibelstudiemetode.  
Det er en fordel at vælge et forløb, der følger den bibelske åbenbarings historie, fx “Nine Bible 
Studies for Muslim Seekers”. 
En anden metode er bogen: ”Kristendommens søjler” af Jørgen Jørgensen. 
En tredje metode er at læse et fra bibelen sammen, begynd fx med Johannesevangeliet. 

• Gør brug af den respekt muslimer har for ”Bogen” eller ”Guds bog” = Bibelen. I Koranen sura 
5:68 står der: ”Sig: “I Skriftens folk! I har intet at holde jer til, førend I efterlever Toraen og 
Evangeliet og det, der er blevet sendt ned til jer fra jeres Herre!” Med ordene ” Skriftens folk ” 
menes der jøder og kristne.  
I et andet citat tilskyndes tilhørerne til at rådspørge sig hos Bogens folk = jøder og kristne: 
”Hvis du er i tvivl om det, som Vi har sendt ned til dig, så spørg dem, der har læst Skriften op 
før dig! Sandheden er kommet til dig fra din Herre; vær derfor ikke blandt dem, der tvivler!” 
Sura 10:94 (Koran citaterne er hentet fra Koranen oversat af Ellen Wulff 2006)  
Muhammed tilkendegiver med disse ord hans overbevisning om, at Koranen bekræftede de 
tidligere bøger, dvs. Bibelen. Det er derfor han frimodigt opmuntrer jøde og kristne til at holde 
sig til Bibelen, samt formaner sine tilhørere til at rådspørge Skriftens folk eller Bogens folk, 
hvis de er i tvivl om noget.  
Ord som disse kan være med til at styrke deres interesse for at studere bibelen seriøst.  

 
Ved selve Bibelstudiet: 
• Behandl Bibelen med respekt, og brug Guds navn med respekt. 
• Gør det meget klart, at det er nødvendigt at blive forsonet med Gud. Muslimer tror på, at de skal 

fortjene sig til Paradis ved at gøre godt. De har brug for at komme til erkendelse af alvoren i den 
afstand der er mellem Gud og mennesker. 

• Undgå teoretiske diskussioner om Bibelen, treenigheden, og om at Jesus er Guds Søn. Undgå 
generelt teoretiske diskussioner, og gør det uden at tale kritisk eller nedsættende om Islam eller 
Koranen.  



  
 
• Forklar at den kristendom mange med kristennavn praktiserer i Vesten, ikke giver noget reelt 

billede af hvad sand kristendom er.  
• Tal ud fra et personligt kendskab til Gud. Vis det bl.a. ved at du beder i forbindelse med 

bibelstudiet. Inden bønnen er det måske en ide at fortælle, at Bibelen ikke påbyder en bestemt 
måde eller stilling når vi beder. 

 
Opfølgning:            
• Giv muslimer god tid. At blive en kristen er for dem et kæmpe skridt, der ofte fører dem ind i en 

social isolation i forholdet til andre muslimer. Meget ofte er der meget intense personlige 
kampe/opgør i forbindelse med en omvendelse.  

• Personlige samtaler under fire øjne er nødvendige for at kunne høre og svare på personlige 
spørgsmål. Det er ikke nok med samtaler i en gruppe. 

• Tag dem med til et kristent møde helst hvor deres eget sprog benyttes eller sørg for tolkning. 
• Hvis det er muligt, så læg til rette for, at vedkommende kan møde kristne med samme 

nationalitet/sprog.   
• Gør meget for, at menigheden for dem bliver et fællesskab, hvor de føler sig helt accepteret. 

Nogle muslimer der har konverteret til den kristne tro, opgiver kristendommen, fordi de ikke 
oplever den varme, der er så vigtig for dem i deres egen kultur.  

 
Resurser:   
Film:  Video: ”Den fortabte søn”. Arabisk tale, danske undertekster. 
 DVD: ”Jesus”. Engelsk tale, danske undertekster.   

DVD: ”Jesus”. Sprog: Arabisk, Engelsk, Farsi, Hindi, Punjabi, Tamilsk, Urdu.  
Filmene kan lånes gratis ved Konsulent i flygtninge og indvandrerarbejde, Enok 
Sørensen. Tlf. 9735 0186. E-mail: enok.s@get2net.dk 
Kan ses på nettet www. jesusfilm.org 

Litteratur:  ”Messias”. Sprog: Dansk, arabisk, engelsk, farsi, somalisk og russisk. Kan købes eller 
lånes ved Konsulent i flygtninge og indvandrerarbejde, Enok Sørensen.  
Tlf. 9735 0186. E-mail: enok.s@get2net.dk              
Andre kristne bøger på forskellige sprog,  fx arabisk eller farsi kan købes samme sted.  

 
Materiale som er tilgængeligt på nettet:  
”Kristendommens søjler” - kan læses sammen med muslimske venner. 
”Ni bibelstudier for søgende muslimer” – en hjælp til gruppelederen.  
Materialerne kan hentes ned via nettet, og det er gratis. Klik her 

 
Muligheder:  
• Tegn et Bibelsk syn på den kristne tro, sådan at Islamiske misforståelser af kristendommen 

afklares fx at en verdslig vestlig livsstil ikke er en bibelsk livsstil. 
• Peg på hvad Jesus udvirker i menneskers liv, der lever deres liv med ham.  
 
Farer:  
• Hvis din muslimske ven giver udtryk for, at I tror det samme, spørg da om at få det uddybet.  
• At give det bibelske budskab videre, uden at muslimer forstår, hvad det hele drejer sig om.  
 
Citat: (fra en muslim der er konverteret til kristendom) 



  
 
Jeg har altid været bange for Gud. Han ser alting og vil dømme mig en dag. Men i bibelen har jeg 
læst, at Gud er kærlighed. Jesus sætter mig fri fra synden. Nu kan jeg kalde Gud for min Far. Fra 
bibelen har jeg lært, at Gud altid ønsker at være nær hos mig.” 
 
Kommentar på Citatet:  
For en muslim er bibelens budskab om Guds kærlighed, syndernes forladelse på grund af Jesus 
alene, barnekår i Guds rige og dermed Guds nærvær noget helt nyt og skelsættende. 
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