En kort guide til Mahabba
At hjælpe lokale kirker med at ruste deres medlemmer til at
forkynde det kristne budskab for muslimer.

For mere information, kontakt:

Solvang kirke:

Vi elsker alle muslimer
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Hans-Henrik Johansen
tlf. 40 11 43 21 - e-post: hhjohansen@gmail.com

Mødested Amager:
Jens Lind Andersen
tlf. 23602557 - e-post: jelb@km.dk
Hanna Vesalainen Hirslund
tlf. 82325527/50419720 – e-post: hanna@modestedamager.dk

Mahabba brænder for at motivere almindelige kristne til at
møde deres muslimske naboer med venlighed og hjælpe kirker
med at skabe liv og vækst i menigheden.

www.mahabbanetwork.com

Hvordan kan Mahabba hjælpe dig?
Mahabba som bevægelse søger at opmuntre almindelige kristne til at
møde deres muslimske naboer med venlighed. Mahabba opfordrer
kristne til at slutte sig sammen og løse denne opgave i fællesskab. Med
den lokale kirkeleders anerkendelse i ryggen og med støtte af
specialister. Dette relationsbaserede netværk, der bakkes op af
Tværkulturelt Center, samt Evangelisk Alliance, har et væld af ideer,
ressourcer, evner og erfaringer, som kan hjælpe dig.

SE KENDSGERNINGERNE I ØJNENE, MEN BIDRAG IKKE TIL
FRYGTEN...
•

•

•

•

Den muslimske befolkning er større, mere forskelligartet
og mere synlig end nogensinde før.
Den muslimske befolkning vil fortsætte med at vokse
som følge af store børnefamilier, indvandring og
konvertering.
Der er farlige, voldelige grupper blandt de forskellige
muslimske samfund, men størstedelen er almindelige,
fredselskende mennesker som os selv.
Kristne er opmærksomme på Islam og muslimer som
aldrig før men er usikre på, hvordan de skal reagere.

•

Kristne har brug for hjælp til at gå ind i kulturmødet
med den rette ånd.

•

Tusindvis af kristne har en muslimsk ven, kollega eller
nabo.

•

Almindelige kristne har flere muligheder end
nogensinde før for at stifte venskaber med muslimerne
omkring dem.

•

Muslimer i Danmark konverterer til den kristne tro i
større antal end nogensinde før.

HVAD ER MAHABBAS VISION?
Mahabba betyder ‘kærlighed’ på arabisk.
Mahabba vil …

Arbejde for næstekærlighed mellem alle
Styrke dialogen mellem kristne og muslimer
Skabe lokale netværk med fokus på kulturmødet
Udbrede kirkens forkyndelse

Vi håber frem for alt, at rigtig mange muslimer vil være
lydhøre for kirkens forkyndelse og blive kristne. Derfor
opfordrer vi alle kristne til kærligt og taktfuldt at komme
deres muslimske naboer i møde.

HVAD ER EN LOKAL MAHABBA-GRUPPE?
I en given by vil en blanding af forskellige mennesker fra forskellige kirker,
som brænder for at nå deres muslimske naboer, udgøre en lokal,
mellemkirkelig Mahabba-gruppe.
Det vil…
1. Styrke og opmuntre den enkelte i sit arbejde
2. Gøre dem i stand til at lave fælles opsøgende aktiviteter

Vi vil gerne hjælpe dem, der engagerer sig i det lokale missionsarbejde, med
at...

•

Respektere samfundets multietniske karakter, herunder de mange
muslimske miljøer

•

Opmuntre mennesker omkring dem til at møde muslimer med
venlighed og til at holde fast i troen på, at muslimer kan blive kristne

•

Hjælpe de kirkemedlemmer, som har muslimske venner, med at
fortælle om deres kristne tro uden at blive uvenner med dem.

•

Tage sig af dem, som konverterer til Kristendom fra Islam

•

Opmuntre alle, som har venskabelig kontakt med muslimer

En lokal Mahabba-gruppe udvikler sig organisk i tæt samarbejde med
lokale kirkeledere. Hvert netværk er baseret på bøn og udvikler sig på sin
egen måde. Der findes ikke nogen færdig opskrift.
Hvert lokalt Mahabba-netværk bliver…
1. Anerkendt, støttet og opmuntret af kirkeledere
2. Hjulpet af en lokal koordinator

Hvad laver en lokal Mahabba-Gruppe?
Typiske opgaver for en lokal Mahabba-gruppe kan være, at …


Organisere regelmæssig bøn for muslimske samfund i byen



Anspore præsterne i lokale kirker



Afholde kursus for at ruste medlemmerne af mange forskellige
kirker til at række ud til muslimer



Rådgive lokale kirker om, hvordan de drager omsorg for de
muslimer, som vælger at følge Jesus



Samarbejde med muslimske venner om fælles arrangementer,
som skal fremme en bedre forståelse mellem de forskellige
trossamfund

Midt i mange opgaver!
Vi er klar over, at kristne ledere generelt har travlt, så vi forventer ikke, at de
personligt påtager sig at missionere blandt muslimer. Men de kan opmuntre
og støtte andre i menigheden i at påtage sig denne opgave, så de ikke føler
sig alene med opgaven, men oplever det som menighedens fælles
anliggende.

HVORFOR MAHABBA?
I løbet af det seneste årti er kristne – og især protestantiske kristne – blevet
mere og mere polariserede i deres reaktion på tilstedeværelsen af de mange
muslimer i Danmark. De deler sig i to grupper:



Dem, som lægger vægt på nødvendigheden af at tage godt imod
muslimer og byde dem velkommen
Dem, som er bekymrede over islamiseringen af deres byer og det, som
kristne bliver udsat for i de muslimske lande.

Mahabba bygger bro mellem disse to grupper. De ensidige synspunkter kan føre
til naivitet på den ene side og frygt og fjendtlighed på den anden. Det er
nødvendigt, at der lægges vægt både på at møde muslimer med kærlighed og
på at tackle de svære udfordringer, som samfundet står overfor i dag. Mahabba
søger at hjælpe kristne med at …

Desværre har forholdet mellem kristne og muslimer ikke altid været det bedste.
Frygtelige grusomheder er blevet begået på begge sider i religionens navn.
Muslimer har ofte sidestillet kristendommen med vestlig politisk magt, hvilket
den også var i middelalderen. Det er derfor vigtigt at sende et tydeligt signal om,
at moderne kristendom ikke har noget med korstog og inkvisition at gøre!
Nutidens kristne ønsker ikke at blive forbundet med dette.
Jesus Kristus er det gode budskab til mennesker i alle lande, kulturer og etniske
grupper.

MOTIVERING, MOBILISERING, VEJLEDNING, VÆKST
Mahabba hjælper således kirker til at motivere deres medlemmer til at blive
venner med muslimer og som en naturlig del af dette gøre dem i stand til klart og
taktfuldt at forklare, hvem Jesus er, og hvad det betyder at følge ham. Vi hjælper
også kirker med at integrere nye kristne i menigheden ved at byde dem
velkommen og tage os af dem.

KERNEVÆRDIER: ”AT ELSKE ALLE MUSLIMER”
BETYDER…
1. Vedholdende bøn
Mahabba opstod i bøn, så vi ser lidenskabelig bøn som brændstoffet
til den fortsatte udvikling af denne vision
2. Kærlighed til muslimer
Ordet ‘Mahabba’ betyder ‘kærlighed’ på arabisk. Vi går ind for, at
man omgås muslimer med varme og venlighed. Vores største
kærlighedsgave er Jesus selv
3. Mobilisering af almindelige kristne
Historisk set har samtalen med muslimer været et område, man har
overladt til ‘specialister’. Men Mahabba-grupper består af
almindelige kristne. Mahabba bruger kun specialister som
undervisere, der skal støtte og opmuntre almindelige kristne
4. Støtte fra kirkeledere
Vi tror, at kirkeledere er de bedste til at motivere deres menigheder;
de behøver ikke selv være eksperter i Islam, det er nok, at de viser
oprigtig interesse for sagen.
5. Undervisning af nye kristne
Nye troende har brug for vejledning og bibelundervisning uanset
deres baggrund, men måske især, hvis de kommer fra en helt anden
kultur. De skal integreres i deres lokale menighed og selv sprede det
gode budskab videre.

ENDNU EN KIRKELIG ORGANISATION?

HVAD SKAL EN LOKAL KIRKELEDER GØRE?

I kirkeligt regi findes der en lang række organisationer, som ansætter
eksperter til at løse opgaven med at nå ud til muslimer.
Sådan er det ikke med Mahabba!
Mahabba er et initiativ, der henvender sig til almindelige kristne og
opfordrer alle til aktiv deltagelse uanset deres evner.
Samfundsudviklingen er præget af et stigende antal muslimske
medborgere. Det må vi alle forholde os til.

Mahabba står snarere på sidelinjen for at opmuntre og være katalysator
for, at der sker noget i din menighed. Mahabba hjælper lokale ledere
med at gøre det, de ofte har tænkt på, at de burde gøre, men aldrig har
haft tid, ressourcer eller ekspertise til at få gjort.

Vi håber, at lokale ledere vil…


Give Mahabba troværdighed og støtte i det lokale kristne
fællesskab



Sørge for, at Mahabba-gruppen har mulighed for at promovere
sine aktiviteter



Støtte og vejlede de lokale Mahabba-koordinatorer

OPFORDRING TIL HANDLING
HVAD ER NÆSTE SKRIDT?
HVORDAN OPSTÅR EN GRUPPE?
Den bliver ikke etableret ovenfra – den opstår simpelthen, når kristne i
lokale kirker, som elsker muslimer og ønsker, at de skal finde Jesus, går
sammen om at bede til Gud og spørge Ham, hvad Han ønsker, de skal
gøre i deres område. Det er afgørende, at de får samlet støtte fra deres
lokale kirkeledere.

Vi håber, at kirkeledere, som læser dette, vil blive begejstret for
initiativet og varmt anbefale medlemmerne af deres menighed at
engagere sig i den lokale Mahabba-gruppe. Vi opfordrer jer til at:




Opbygge stærke relationer til den lokale Mahabba-gruppe
Opmuntre folk i jeres gruppe til at bede for muslimerne i
kvarteret
Kontakte Mødested Amager for mere information

HVAD MED EKSISTERENDE KIRKELIGT ARBEJDE?
Kirkelige organisationer og initiativer, som i forvejen arbejder blandt
muslimer i vores bydel, opfordres til at tilslutte sig Mahabba Amager, dele
deres erfaringer med os og dermed velsigne hele kirken. Mahabba prøver
ikke at bestemme over nogen eller at tage magten over dem.
Hvor kommer pengene fra?
Mahabba koster ikke særlig meget, men udgifterne betales af Mødested
Amager og Solvang Kirke i fællesskab.

Hvem er den lokale gruppe ansvarlig overfor?
Mahabba Amager hører under Amagerbro Provsti. Vi står under provstens
tilsyn.
Hvem er Mahabba-netværket tilknyttet?
Mahabba Amager er en del af Den Danske Folkekirke i samarbejde med en
række frikirker i bydelen
Mahabba Amager er desuden en del af Det internationale Mahabba
Netværk med base i Oxford i England. Mahabba respekterer både kristnes
og muslimers ret til frit at dele deres tro gennem kærlig og fredelig
interaktion med andre mennesker.
Vi følger de retningslinier for god skik i missionsarbejdet, som er nedfældet i
”En vejledning om kristent vidnesbyrd i en multireligiøs verden” udfærdiget
af Kirkernes Verdensråd, Pontifical Council For Interreligious Dialogue, samt
World Evangelical Alliance.
Link: www.intercultural.dk/nyheder/705-kristent-vidnesbyrd-i-enmultireligios-verden
http://www.tvaerkulturelt-center.dk/index.php/docmandokumenter/adfaerdskodeks/33-adfaerdskodeks-dansk/file

EKSEMPLER PÅ INITIATIVER FOSTRET AF LOKALE
MAHABBA-NETVÆRK
DET BEGYNDTE MED BØN
I 2006 begyndte nogle få mennesker i Oxford at mødes en gang om ugen
for at bede og spørge Gud, hvordan Han ønskede at velsigne byens
muslimer. Efterhånden kom andre til og forskellige initiativer opstod.
VÅGN OP
Efter at seks kvinder fra en lokal kirke havde mødtes i et stykke tid for at
bede for deres muslimske naboer, hørte man den lokale præst sige: ”Vores
område er overhovedet ikke multietnisk”. Altså?! Nogle gange har lokale
kirkeledere brug for at få styr på, hvem deres naboer er.
STANDEN
En mand, der begyndte at uddele kristen litteratur på forskellige sprog fra
en stand midt i byen, oplevede stor interesse fra muslimerne i byen. De
ville gerne vide mere om, hvad kristendommen egentlig går ud på. De fik
bibler på deres eget sprog med sig hjem. Mange af dem blev siden kristne.
VENSKAB FØRST
Et DVD-baseret kursus, som hjælper kristne med at finde ud af, hvad de
egentlig mener om muslimer. Det giver dem mod til at prøve på at få
muslimske venner, samt at fortælle om deres tro til naboer og kolleger med
muslimsk baggrund.
NYE TROENDE
Mange muslimer bliver kristne i disse år. Mahabba rådgiver kirkerne om,
hvordan man bedst tager imod de nye troende og hjælper dem med at leve
som kristne. Et nyt hjælpemiddel, der hedder ”At tilslutte sig familien”, vil
hjælpe kirkerne med dette.

