
 
  

MESSIAS 
SAMTALSFRÅGOR 

Messiasskriften finns på många språk. Ett stort antal översättningar ligger på 
www.lmabdallah.be. Den kan användas för evangelisation men också som exempel på 
hur vi kristna kan lära oss att förmedla evangeliet till muslimer. På senare tid har den 
börjat användas alltmer i samtalsgrupper kring kristen tro och därför har dessa frågor 
tagits fram.  
Hela Messiasskriften är skriven utifrån en muslimsk begreppsvärld. Den är ett exempel 
på hur evangeliet kan kontextualiseras utan att förlora sitt bibelcentrerade budskap.  
Jag har valt att använda "Messias" istället för "Kristus", eftersom det är en muslimsk titel 
för Jesus, dessutom använder t.ex. arabiska och persiska bibelöversättningar Messias. 
Den kristne kallar jag Mahdi/Hamdi eftersom han heter olika beroende på översättning.  
 
 
GUDS LAMM 

1. Hur kan vi förstå betydelsen av ett offer från berättelsen om Abraham och Isak? 
 
2. Hur kunde den kristne Mahdi/Hamdi få Ahmed att erkänna att även han var en 
syndare? 
 
3. Hur kopplas Johannes döparens ord om Messias som Guds lamm till Jesus offer för alla 
människor? 
 
4. Hur förklarade Mahdi/Hamdi att Ahmed måste ta emot gåvan från Jesus Messias? 
 
GUDS ORD 

1. Vilken är den vanliga muslimska uppfattningen om Bibeln? 
 
2. Hur bemötte Mahdi/Hamdi anklagelserna mot Bibeln? 
 
3. Hur förklarade Mahdi/Hamdi Bibelns enhet? 
 
GUDS OFFER 

1. Hur förklarade Mahdi/Hamdi varför alla profeter tillbad Gud genom ett offer? 
 
2. På vilket sätt tillber Mahdi/Hamdi Gud genom ett offer? 
 
3. Varför var offren så viktiga? 
 
4. Hur förklarades kopplingen mellan  profetian i Jesaja 53 och Jesus anspråk på att han 
var vårt offer? 



 
SYNDEN 

1. Hur förklarades syndens orsak och konsekvenser utifrån berättelsen om Adam och 
Eva? 
 
2. Hur förklarade Mahdi/Hamdi att människan är andligt död i sin synd? 
 
3. På vilket sätt fick Adam och Eva reda på att en Frälsare en dag skulle födas? 
 
ABRAHAMS SON 

1. Hur förklarade Mahdi/Hamdi att Messias är Abrahams son 
 
2. Hur förklarade Mahdi/Hamdi att Messias är Davids son? 
 
GUD ÄR EN 

1. Hur tänkte Ahmed om den kristna treenigheten? 
 
2. Hur förklarade Mahdi/Hamdi begreppet om treenigheten utifrån Ahmed själv och 
multiplikation? 
 
3. Hur tänkte Ahmed om begreppet Guds son? 
 
4. Hur förklarade Mahdi/Hamdi att Messias är Guds eviga ord som blev människa? 
 
5. Hur förklarade Mahdi/Hamdi via illustrationen av "havet och glaset" att Gud inte 
begränsades i Jesus? 
 
6. Hur använde Mahdi/Hamdi Jesus muslimska titlar "Guds ord" och "Guds ande"? 
 
GUD OCH MÄNNISKA 

1. På vilket sätt skulle kristna synda i sin tillbedjan, om Messias enbart var människa? 
 
2. Hur visade Mahdi/Hamdi att Messias preexistens tydde på hans gudom? 
 
3. Hur förklarade Mahdi/Hamdi att Messias gudom var förutsagd av Jesaja, ängeln 
Gabriel och Sakarias? 
 
4. Vilka anspråk gjorde Jesus själv enligt Mahdi/Hamdi? 
 
5. Hur berättade Mahdi/Hamdi för Ahmed att han kunde ta emot Jesus som sin herre 
och frälsare? 
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