Du skal elske din næste
- en kort guide til Mahabba

HVAD ER MAHABBA?
”Mahabba” er et arabisk ord, som
kan oversættes med ”kærlighed” eller
”venskab”. I vores sammenhæng refererer ordet til Jesu bud: ”Du skal elske
din næste, som dig selv!”
Den første Mahabba-gruppe blev
etableret i Oxford i 2011 af pastor
Gordon Hickson. Det er den engelske
kirkes bud på, hvordan man kan praktisere buddet om næstekærlighed
over for sine muslimske naboer.
Ideen bredte sig over hele England
og til mange andre europæiske lande.
Her på Amager blev den første Mahabba-gruppe stiftet den 22. februar
2018, og den lever i bedste velgående.
Mahabba-konceptet er meget enkelt: Vi skal prøve at blive venner med
vores muslimske naboer. Det gælder
både som enkeltpersoner og som kir-

ke. Det er ikke så nemt, som det lyder. Derfor er det en fordel at danne
en Mahabba-gruppe ved sin kirke, der
mødes regelmæssigt og hjælper hinanden med at holde fast i visionen: Du
skal elske din muslimske nabo!
Medlemmerne af en Mahabba-gruppe er helt almindelige mennesker, der
forpligter sig til at komme vores muslimske naboer i møde med en fremstrakt hånd. På møderne prøver vi at
opmuntre og styrke hinanden ved bøn
og samtale og undervisning.

Foroven: Mahabba-gruppen på Amager
samlet i Solvang Kirke.
Til højre:imamen
fra Minhaj-ul-Quran
-moskéen på besøg i
Solvang Kirke.

HVORFOR MAHABBA?
Fordi din nabo er muslim! Det er det
korte svar. Og hvis din nabo alligevel
ikke er muslim, så møder du mange
muslimer på din vej. Det kan man slet
ikke undgå, hvis man bor på Amager.
Men, hvor mange muslimer taler du
med? Hvor mange muslimer omgås
du? Hvor mange muslimer er du venner med? Problemet er nemlig, at vi
vender ryggen til hinanden. Alt for
mange af os, i hvert fald. Det er forkert, og det er farligt!
Det er forkert, fordi muslimerne har
lige så meget ret til at være her, som
alle andre. Muslimer er mennesker,
der er skabt i Guds billede. Muslimer
er mennesker, som Jesus Kristus har
ofret sit liv for at frelse.
Det er farligt, fordi det skaber fordomme og fjendebilleder, når man

kun læser om hinanden i aviserne og
hører om hinanden i fjernsynet. Lad os
tage Ahmad og Knud for eksempel.
De bor i samme opgang. Ahmad og
hans venner taler meget om, hvordan
”danskerne” er. Knud og hans venner
taler meget om, hvordan ”muslimerne” er. Men hvad ved Ahmad og Knud
om hinanden? – selvom de bor dør
om dør!
Det vil Mahabba lave om på. Vi skal
se kendsgerningerne i øjnene; men vi
skal ikke hælde benzin på bålet. Mahabba har som ambition at bringe Ahmad og Knud sammen, så de kan lære
hinanden at kende. Mahabba har som
ambition at få Ahmad og Knud til at
indse, at de er mennesker begge to
og måske kunne de endda blive gode
venner.

ABRAHAMS BØRN – AMAGERS BØRN
Drømmen er at skabe et uformelt netværk mellem muslimer og kristne på
Amagerbro. Som en imam fra Nigeria
udtrykte det: ”If religion is part of the
problem, it should also be part of the
solution!”
Projektets formål er, for det første, at
formulere trosudsagn, som både muslimer og kristne kan være enige om. Vi
taler så meget om forskellen mellem
islam og kristendom. At der også findes væsentlige ligheder mellem de to
religioner, har vi fuldkommen glemt.
Salmen ”Op al den ting, som Gud har
gjort” er et eksempel på det. Den udtrykker en kristen
tro på Gud; men
den gør det med
ord og udtryk, som
en muslim også
kan benytte til at
udtrykke sin islamiske tro på Gud.
Det giver forhåbentlig stof til eftertanke.
Projektets formål
er, for det andet,
at forene muslimer
og kristne i fælles
indsats for Amagerbros
fremtid
og i kærlighed til
vores bydel. Hvis
”deres” børn ikke
får det godt, så får
”vores” børn det
heller ikke godt. Vi
har brug for hinanden.
I det hele taget

er det vores håb, at gruppen udadtil
kunne aflægge et fælles vidnesbyrd
om mange ting til en sekulær omverden; samt nedbryde fordomme og
fremme en større forståelse for hinanden indadtil.

Nedenfor: nogle af
børnene på ferie hos Helsingør Ferieby i sommers.
Modsatte side: Mahabba-gruppens besøg i
Minhaj-ul-Quran-moskéen

TAKT OG TONE I RELIGIONSMØDET
Mahabba respekterer både kristnes
og muslimers ret til frit at dele deres
tro gennem kærlig og fredelig samtale
med andre mennesker. Vi følger de
retningslinier for god skik i religionsmødet, som Tværkulturelt Center har
udarbejdet på baggrund af den vejledning, som verdens kirker har udsendt i fællesskab.*
Her bringer vi et lille uddrag fra Tværkulturelt Centers ”Takt og Tone”:
Vi tilhører den samme menneskehed,
selv om vi har forskellig tro. Derfor bør
vi behandle hinanden høfligt og med
respekt. Det betyder i praksis:
At vi respekterer hinandens overbe-

visning med hensyn til madvaner, påklædning og anstændig opførsel, at vi
forsøger at forstå hinandens praksis,
og at vi er opmærksomme på, ikke at
vække unødigt anstød.
At vi erkender, at vi alle fra tid til anden svigter vore egne idealer, og at vi
afstår fra fristelsen til at sammenligne
vores egne idealer med andres praksis.
At vi gør alt, hvad vi kan for at forhindre, at uenighed udvikler sig til konflikt.

* Vi henviser til Tværkulturelt Centers hjemmeside og til Det mellemkirkelige Råds
hjemmeside, hvor man kan læse begge tekster i deres fulde udstrækning:

http://www.tvaerkulturelt-center.dk/index.php/docman-dokumenter/adfaerdskodeks/33-adfaerdskodeks-dansk/file
www.intercultural.dk/nyheder/705-kristent-vidnesbyrd-i-en-multireligios-verden

FRA GRUNDTVIG TIL GORDON
Grundtvig siger: ”Menneske først og
kristen så, kun det er livets orden” og
videre: ”Hvis kristendom er sandheds
sag, om kristen ej han er i dag, så bliver
han det i morgen!” Måske går det ikke
helt så ”automatisk”, som Grundtvig
siger; det ved kun Gud. Men Grundtvig har vist os vejen. Vi skal mødes
som mennesker, ikke som muslimer
og kristne. Og så med barnlig tillid
lægge resten i Guds Faderhånd.
Gordon Hicksons program hedder ”Friendship first” og det lyder jo
næsten som Grundtvigs ”Menneske
først”. Amerikaneren Nabeel Qureshi bekræfter visdommen i Grundtvigs
ord i sin bog ”Søgte Allah, fandt Jesus” (Forlaget Scandinavia, København 2016), der beskriver hans vej
fra islam til kristendommen. I sin bog
skriver Nabeel Qureshi videre, at det

Billede foroven: N. F. S. Grundtvig. Billedet nederst:
Gordon Hickson, som grundlagde Mahabba i
Oxford.

vigtigste element i hans vej til kristendommen var, at han fik en kristen
ven på universitetet, som vel at mærke ikke prædikede for ham og ikke
prøvede på at omvende ham; men
på den anden side heller ikke lagde
skjul på, at han altså var kristen. Det
afgørende var, de to unge mænd var
venner. Deres venskab var ikke afhængigt af, om han omvendte sig og blev
kristen eller om han blev ved med at
være muslim. Det betyder ikke noget
for et ægte venskab. Venskabet skal
være ærligt ment. Det må ikke bare
være et trick. Ingen mennesker bryder
sig om at blive betragtet som midler,
der skal bruges til noget. Muslimer er
ingen undtagelse. Venskabet med en
muslim er målet i sig selv.

KONTAKTOPLYSNINGER
Mahabba-Amager er en del af Mødested Amager, som holder til i Kvarterhuset,
Jemtelandsgade 3, 4. sal, 2300 København S.
Mahabba-Amager er med i landsnetværket ”Mahabba Danmark”,
(www.mahabba.dk). Mahabba-Amager er ligeledes en del af det internationale
Mahabba netværk med hovedsæde i Oxford, Storbritannien
(www.mahabbanetwork.com).
Mahabba-Amager er støttet af: Amagerbro Provsti; provst Michael Krogstrup
Nissen; provst Poul Bo Burkal Sørensen; Stiftsudvalget for folkekirke og religionsmøde i Københavns Stift; Tværkulturelt Center; Evangelisk Alliance.
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KÆRE HERRE GUD!
VELSIGN VORES MUSLIMSKE NABOER

GØR OS TIL DERES BEDSTE VENNER

AMEN
HJÆLP OS MED AT FORTÆLLE OM VORES TRO PÅ DIG

