
Underkastelse eller tillid? Fokus på Islam og kristen tro. 



Dagsorden
Planen
• Hvem var Muhammed og hvad var hans budskab?

• Hvilke ligheder og forskelle er der imellem den kristne og islamiske gudsopfattelse?

• Boganmeldelse: Søgte Allah, fandt Jesus 
• (Tid til diskussion og spørgsmål)



Islam – i sin simpleste betydning

Islam betyder: 
• at underkaste sig
Muslim: 
• én, der underkaster sig

UNDERKASTER SIG HVAD?
- ALLAH (guden)
1) Allah er det alt overskyggende vigtigste i islam
2) Gudssynet er STRENGT monoteistisk
3) Alt i livet som muslim udspringer af denne underkastelse 

(menneskesyn, livssyn, etik, efterliv)



Muhammed, 570-632

• Født i Mekka, 
• Af Quraysh-stammen, vokser 

op som fåre – gedehyrde
• Modtager første åbenbaring i 

610



Kabaa’en i Mekka



Shahadaen - trosbekendelsen

Én af de fem søjler i islam, udover 
bønnerne, fasten, almissen og valfarten

Bekendelse af Guds enhed og streng 
monoteisme (tawhid) samt forkastelse af 
polyteisme (herindunder treenighedslæren)



Gudsopfattelsen i islam

99 smukke navne, f.eks. Den Nådige, den Barmhjertige, den Suveræne, 
den Hellige, Kilden til Fred, Beskytteren, Vogteren, den Almægtige,

”I den nådige og barmhjertige Guds navn” – indledes alle suraer med 
(undtagen sura 9)

Guds ophøjethed er central for den islamiske forståelse. 
Transcendens.

Hvilke beskrivelser mangler vi som kristne? 
Far, hyrde, frelser, kærlig



Salme 46, 
For korlederen. Af Kora-sønnerne. Al-alamot. En sang. 
Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler.
Derfor frygter vi ikke, når jorden skælver, og bjergene vakler i havets dyb, 
når vandet larmer og bruser og rejser sig, så bjergene bæver. 
Flodløb glæder Guds by, den Højestes hellige bolig.
Gud er i dens midte, den rokkes ikke, Gud bringer den hjælp ved daggry.
Folkene larmer, rigerne vakler, når han lader sin røst lyde, ryster jorden.
Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg. 
Kom og se Herrens gerninger, de ødelæggelser, han har voldt på jorden. Han 
gør ende på krige over hele jorden, han brækker buen og knækker spyddet, 
stridsvognene brænder han op.
Stands, og forstå, at jeg er Gud, ophøjet blandt folkene, ophøjet på jorden!
Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg. 



Gud som ophøjet i bibelen

Eksempel i Salme 46
- Hvordan beskrives Gud?
- Hvad kunne vi tro en muslim kunne sige om sin Gud ud fra de her 

vers og er der noget der måske ikke kunne siges?



Jesus i islam -1
• Sura 4:157 
”og fordi de sagde: "Vi har dræbt Messias, Jesus, 
Marias søn, Guds udsending" - men de dræbte 
ham ikke, og de korsfæstede ham ikke. Det 
forekom dem blot således. De, der er uenige om 
ham, er i tvivl om den sag. De har ingen viden 
derom, men kun løse formodninger. De har med 
sikkerhed ikke dræbt ham. Nej, Gud løftede ham 
op til sig.”



Jesus i islam - 2
Sura 5:116
Da Gud sagde: "Jesus, Marias søn! Har du sagt til menneskene: 
’Tag mig og min mor til guder foruden Gud?’" Han sagde: 
"Højlovet være Du! Det tilkommer ikke mig at sige noget, som 
jeg ikke har ret til. Hvis jeg havde sagt det, ville Du vide det. Du 
ved, hvad jeg rummer, men jeg ved ikke, hvad Du rummer. Du 
alene har viden om de skjulte ting.



Joh 1,14-18
”Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans 
herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra 
Faderen, fuld af nåde og sandhed. Johannes vidner om 
ham og råber: »Det var om ham, jeg sagde: Han, som 
kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var 
til før mig.« Af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde 
over nåde; for loven blev givet ved Moses, nåden og 
sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogen sinde 
set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i 
Faderens favn, han er blevet hans tolk”



Esajas: 57,15: ”For dette siger den højt 
ophøjede, som troner for evigt, og hvis 
navn er Hellig: Jeg bor i det høje og 
hellige og hos den, der er knust, hvis 
ånd er nedbøjet, for at oplive den 
nedbøjede ånd og oplive det knuste 
hjerte.”



Spørgsmål til (gode) muslimske venner

1) Kan du være sikker på at Allah vil tilgive dine synder på 
dommens dag?

2) Er løsningen på synden i os ”bare” et spørgsmål om at få 
retledning nok?

3) Jesu korsfæstelse er ikke bare bevidnet af alle kristne 
kilder (hvoraf nogle kan være så tidlige som 7 år efter Jesu 
død), men også jødiske og romerske kilder fra datiden. 
Hvorfor skal vi i det lys tro på koranens beretning om Jesu 
tilsyneladende død?




