Bibelstudie med muslimer
Mange muslimer, praktiserende og endnu flere kulturmuslimer, er kommet til Danmark i de senere år.
Ca. 40% af alle nydanskerne har muslimsk baggrund.
Mange af dem kommer fra lande, hvor det er forbudt at række dem evangeliet, men nu er de her, og vi
har fået en unik mulighed for at få kontakt med dem og række dem evangeliet. Den mulighed må vi
satse på at gøre brug af. Sats på at få kontakt med nogle muslimer. Vent ikke længe med at tilbyde dem
en bibel på deres eget sprog og tilbyd gerne at læse i den sammen.
Herunder er der nogle gode råd angående bibelstudie med muslimer:

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 en anden betydning for
dem.
• Lær dig noget om islam ved fx at læse:
 Lydighed eller Lovsang. Christensen Kurt. Lohse
 Islam og kristendom: ligheder&forskelle. Marianne Søndergaard og Massoud Fouroozandeh
 ”At mødes med Muslimer”. Credo Forlag, ISBN 87-7242-231-9
 ”Tro mod tro”. Chawkat Moucarry, Unitas Forlag, ISBN 87-7517- 656-4
 ”Cross and Crescent”. Colin Chapman, Inter-Varsity Press, ISBN 0- 85110-992-6

Vælg en bibelstudiemetode
Det er en fordel at vælge et forløb, der følger den bibelske åbenbarings historie, fx “ Ni Bibelstudier for
Søgende Muslimer”.
At gå direkte til Bibelen og læse sammen i den er også en mulighed, begynd fx med et evangelium.

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.
• Vær opmærksom på, at nogle muslimer opfatter alt vestligt som kristent, og at det i nogen tilfælde er
nødvendigt at forklare, at det ikke er tilfældet.

• 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, eller fordi de ikke får erstattet de relationer, der bliver
brudt, når de konverterer.

Muligheder og udfordringer
• 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 mennesker, der lever deres liv med ham.
• Nogle muslimer mener, at kristne og muslimer dybest set tror det samme. Hvis din muslimske ven giver
udtryk for, at I tror det samme, spørg da om at få det uddybet.

----

Forslag til materialer:
“Al Massira” - se mere om dette materiale her. (ved at klikke på her, skal man så gå til al Massira
siden)
"Messias"
Lille bog af L.M.Abdallah, som kan downloades på 47 sprog fra www.lmabdallah.be eller købes på 8
sprog på www.biblebooks.dk Hæftet egner sig ikke til at give som traktat, men til at give til søgende
muslimer. Til dem som har de mange spørgsmål omkring Messias og Gud i den kristne tro. Hæftet kan
også anvendes i forbindelse med dåbskursus.

”Kristendomskursus for muslimer”
”Kristendomskursus for muslimer” er et materiale beregnet til at være en hjælp til at undervise i og
forkynde evangeliet for muslimer.
Det er ikke tanken, at du skal give din muslimske ven materialet i hånden. Det er ingen genvej til at
komme let omkring den til tider vanskelige proces at etablere et tillidsfuldt forhold og undervise i
kristendom fra hjerte til hjerte.
”Kristendommens søjler”
”Kristendommens søjler” er et materiale, som henvender sig til muslimer, og som de kan læse på egen
hånd. Men det kan i høj grad også bruges i en studiegruppe eller som et led i en dåbsundervisning.
Gennem læsningen vil man få et grundlæggende kendskab til hovedindholdet i kristendommen.
”Møder med Jesus” studier over Markusevangeliet, dansk/engelsk/farsi.
Kan købes hos Bibellæser-Ringen her.

Film og apps:
”Jesus film”
Engelsk
Arabisk
Farsi
Jesus set fra Maria Magdalenes perspektiv
Engelsk
Arabisk
Farsi
”The Gospel of John” på mange forskellige sprog på YouTube fx
Arabisk
Farsi
”5 fish” app til mobilen
Meget god app, med Jesus film og undervisning på mange sprog.

For mere info, kontakt tværkulturel konsulent Enok Sørensen, 2512 4199 / es@dlm.dk.

